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1.1 Inledning 
”Gemensamhetsanläggning får ej inrättas för annan fastighet än sådan det är av väsentlig be-

tydelse att ha del i anläggningen”. Så lyder anläggningslagens (1973:1149) väsentlighetsvill-

kor. Ett villkor som i mångt och mycket styr övriga villkor; båttnad, opinion, lokalisering och 

allmänna villkor, jag återkommer till dem. 

 

För att en fastighet ska fungera ändamålsenligt måste vissa grundläggande behov tillfredsstäl-

las. I fastighetsrättslig kontext är tillgång till vägar essentiellt, det vill säga att man ska kunna 

ta sig till och från sin fastighet. Andra viktiga behov för en fastighet, om en byggnad står på 

den, är att det finns ledningar för vatten, avlopp, el. Tidigare nämndes även teleledningar. Be-

hovet av ledningar för telekommunikation har minskat drastiskt i samband med den mobila 

revolutionen. Områden som saknar effektiv mobiltäckning är teleledningar dock fortfarande 

ytterligt angeläget. 

 

Att få nämnda behov tillfredsställda är centrala och skiljer sig mycket åt från varor och tjänster 

som säljs på en öppen marknad. Främsta skillnaden är att vägar, vatten- och avloppssystem 

medför betydande investeringar, således blir det oekonomiskt med ett stort urval av vägar och 

ledningar att välja emellan. Därav uppstår en monopolsituation. I och med detta får den som 

äger anläggningen en monopolställning gentemot dem som ska använda anläggningen. Därav 

uppdagas ett behov om lagstiftning och reglera uppkomna monopolsituation. 

 

Anläggningslagen reglerar hur gemensamma anläggningar ska förvaltas, vilka som 

ska/få/måste ingå i anläggningen. Anläggningslagen skiljer sig från de andra lagarna inom den 

speciella fastighetsrätten genom att den har en generell tillämpning. En gemensamhetsanlägg-

ning kan vara vägar, parkområden, grönområden, parkeringar, garage, bryggor, förråd, tvätt-

stugor, kvarterslokaler, vatten-, el- och avloppsledningar, med mera.1 Lagtext och förarbeten 

saknar definition om vad en gemensamhetsanläggning är, vilket i princip resulterar att det kan 

vara vilken typ av anläggning som helst.2 

 

I detaljplaner betecknas områden som är gemensamma med ett ”g” vilket betyder att de områ-

dena ska förvaltas av fastighetsägarna,3 det är med andra ord gemensamhetsanläggningar där 

ägarna till fastigheterna ska stå kostnaderna för drift och underhåll. Markreservationen ”g” är 

																																																								
1	Karlbo & Lindgren, 2015, s. 69.  
2	Se avsnitt 2.3. 
3	SOU 2005:77, s, 545-546. 
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dock ingen bestämmelse som reglerar gemensamhetsanläggningen som sådan,4 vilket innebär 

att planen inte bestämmer om själva anläggningen. 

 

Det saknas i svensk lag definition av ägande till mark och vilka befogenheter som följer med 

äganderätten. Av betydelse för äganderätten till mark kan läsas regeringsformens 2 kap. 15 § 

som kan sammanfattas med att äganderätten endast kan påverkas om det sker för angelägna 

allmänna intressen och att fastighetsägaren ska kompenseras för den förlust som avståendet av 

mark innebär.5 Detta innebär inte, som ni kommer se, att ägaren till marken garanteras att få 

behålla den. Anläggningslagen reglerar när och under vilka förutsättningar ens mark kan tas i 

anspråk för att tillfredsställa fastigheters grundläggande behov. 

 

Väsentlighetsvillkoret fäller i sammanhanget en avgörande betydelse och är därav intressant att 

studera närmare. Ämnet är valt efter diskussion med lantmäterimyndigheten. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka villkoren i anläggningslagen och jämföra om väsentlighetsvillkoret tol-

kas i rättspraxis huruvida det är inom eller utom plan. För att se om den rättsliga innebörden i 

väsentlighetsvillkoret är densamma om anläggningen ligger innanför planlagt område eller ut-

anför. 

 

1.3 Metod och material 
Den valda metoden är rättsdogmatisk metod för att klargöra den gällande rätten, de lege lata. 

Med rättsdogmatisk metod menas i denna uppsats att på ett systematiskt sätt beskriva, systema-

tisera och tolka gällande rätt. Genom rättskälleläran använda rättsdogmatiken för att tolka gäl-

lande rätt genom analys av rättskällorna. Arbetsmetoden kommer således vara att (I) identifiera 

och strukturera det juridiska problemet/problemen, (II) finna rätt rättsregel, (III) läsa och tolka 

rättskällorna, (IV) identifiera rekvisiten i gällande rättsregel, (V) precisera rekvisitens innebörd 

med hjälp av rättskällorna och (VI) självständigt ta ställning till materialet och sätta in det i ett 

sammanhang. Den uppmärksamme läsaren märker att punkterna (I-II och IV) gjorts redan av 

ämnesval och syfte vilket medför att punkterna (III och V-VI) i huvudsak utgör den faktiska 

metoden. 

 

																																																								
4	Ibid. s. 546. 
5	Julstad, 2015, s. 16.  
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Rättskälleläran ska i denna text förstås med att rättskällorna: lag, förarbeten, praxis och doktrin 

har en inneboende hierarki, en noggrann rangordning dem emellan. En rangordning där lagtex-

ten har störst dignitet och doktrinen lägst. 

 

Peter Englund6 lär en gång sagt att: ibland förklaras en civilisations undergång i enda bisats. 

Doktrinen om anläggningslagen följer samma fenomen. Julstad (2015) ägnar sidorna 118-130 

åt anläggningslagen vilket i sammanhanget får ses som frikostigt. Bertil Bengtson ger anlägg-

ningslagen 4,5 sidor i Speciell fastighetsrätt Miljöbalken (2015). Thomas Karlbo och Eidar 

Lindgrens Markexploatering (2015) förklarar anläggningslagen över 5 sidor. Någon akademisk 

substans är svårt att trycka in när inte utrymme ges. Någon specialiserad doktrin vare sig i 

bokform eller vetenskaplig artikel lyser med sin frånvaro.7 Därav blir lantmäteriets handbok 

(2016) den mest uttömmande beskrivningen av anläggningslagen som finns att tillgå. 

 

Genom hela doktrinen om anläggningslagen finns det förklaringar som direkt hänvisar till fas-

tighetsbildningslagen (1970:988).8 En sådan förklaringsmodell förutsätter att läsaren har kun-

skaper om fastighetsbildningslagen redan innan, vilket kan ifrågasättas om det är en bra modell 

för att förklara och argumentera kring ett ämne. 

 

Peter Englund har skrivit ”[man] är sällan bättre än sitt ämne och aldrig bättre än sitt käll-

material”.9 Han menar givetvis i en historisk kontext men likväl beaktansvärt för allt veten-

skapligt arbete. Och det kryllar det av förklaringsmodeller i förarbetet med hänvisningar till 

fastighetsbildningslagen bland annat kan läsas ”[…] i dessa ämnen anses det ligga nära till 

hands att söka förebilder i FBL”.10 I stort sett alla förklaringar i propositionen ges med hänvis-

ningar till fastighetsbildningslagen,11 det är möjligt att enbart faktumet att propositionen i 

mångt och mycket använder denna förklaringsmodell har speglat av sig och påverkat doktrinen. 

För att förstå anläggningslagen måste man ha åtminstone viss kunskap om fastighetsbildnings-

lagen. Huruvida detta är rimligt lämnas utan vidare kommentar. 

 
 
																																																								
6	Svensk historiker, tidigare Svenska akademin ständige sekreterare (2009-2015), numera le-
damot på stol nr. 10.  
7	Dock Anläggningslagen: tillämpning och erfarenhet, Per-Olof Almqvist, m.fl. (1984), Sta-
tens råd för byggnadsforskning. 
8	Se t.ex. Bengtson, 2015, s. 106, Julstad, 2015, s. 120, LM, 2016, 56. 
9	peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/03/om-joseph-goebbels/ 
10	Prop.	1973:160,	s.	73.		
11	Se	t.ex.	Prop.	1973:160,	s.	79,	85-86,	99,	105,	148,	158,	m.m.	
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1.4 Disposition och vissa förklaringar 
Syftet med uppsatsen är undersöka villkoren i anläggningslagen och att slutligen se huruvida 

väsentlighetsvillkoret i anläggningslagen tolkas annorlunda om den gemensamma anlägg-

ningen ska placeras inom respektive utanför planlagt område. Utifrån den tanken skulle det av 

syftningstekniska skäl vara lämplig att redogöra för väsentlighetsvillkoret sist i uppsatsen. Jag 

har dock valt att följa kronologin i lagtexten på grund av pedagogiska skäl, men även för att det 

blir tydligare att följa med i resonemang såväl mina egna som lagstiftarnas. Ett annat skäl till 

valet av en kronologisk följd är rent narrativt; det ena villkoret leder till det andra. Det finns så 

att säga en logisk följd som skulle bli otydlig om väsentlighetsvillkoret förklarades sist. Eller 

för att parafrasera Olof Lagercrantz ”Varje mening ska födas ur den föregående”. 

 

För att leda läsaren in i syftet kommer rättspraxis att utlämnas i den allmänna beskrivningen av 

väsentlighetsvillkoret och i stället förklaras och analyseras i ett helt eget avsnitt om praxis kring 

väsentlighetsvillkoret. Övriga villkor kommer emellertid förklaras och förtydligas, i den all-

männa beskrivningen av villkoren med hjälp av rättspraxis. 

 

När det i texten enbart står en siffra och en paragraf (§) är det det anläggningslagen som åsyftas. 

Står det lagen är det även då anläggningslagen som åsyftas. Anledningen härtill är att skapa ett 

bättre flöde i texten, avstå från upprepningar och förkorta texten utan att förminska det materi-

ella innehållet. Ett läsbarhetsperspektiv har härvid beaktas. 

 

I ett försök att gira runt problematiken med upprepningar  kommer den särskrivna varianten 

gemensamma anläggningar, den ihopsatta gemensamhetsanläggningar och den förkortade ter-

men anläggningar att användas i texten. Det är samma innebörd som avses. 

 

Lagtext kommer inte citeras, utan den intresserade läsaren får slå upp aktuell lagtext i de 

stycken som lagtext hänvisas. Primärt är orsaken till aktuellt val att inte uppta utrymme av 

uppsatsen till långa citat, då citat tenderar att ske på bekostnad av självständig analys och be-

skära kontentan. 
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2 Anläggningslagen 
Följande avsnitt beskriver anläggningslagens grundläggande element i vid mening, för att förstå 

lagen, lagstiftaren och domstolarnas tolkning. Att ge läsaren en inblick när lagen blir tillämplig 

och hur. Först presenteras en kort historik. Sedan nämns regleringar av betydelse när man vill 

förstå följderna av villkoren. Därefter presenteras begreppet gemensamhetsanläggningar och 

de gemensamma reglerna. Sedan tas villkoren upp till behandling.  

 

2.2 Kortfattad historik 
Anläggningslag trädde i kraft den 1 juli 1974 och ersatte därmed den äldre lagen (1966:700) 

om vissa gemensamhetsanläggningar. Samtidigt infördes även lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter.12 

 

Sedermera har anläggningslagen ändras i samband med upphävandet av lagen (1939:608) om 

enskilda vägar,13 några övergångsbestämmelser har emellertid inte lämnats till dessa ändringar. 

Högsta domstolen (HD) har i ett beslut ansett att en förrättning från 1962 om ett fattat anlägg-

ningsbeslut, som förfallit, enligt lagen om enskilda vägar fortfarande ansetts inrättad enligt an-

läggningslagen.14 Vidare har anläggningslagen ändras i samband med ny lagstiftning om över-

föringar av fastighetstillbehör. Vilket möjliggjort att lantmäterimyndigheten numera kan be-

sluta att byggnader och andra anläggningar som tillhör en fastighet och ingår i en gemensam-

hetsanläggning ska överföras till att vara samfällda för de fastigheter som deltar i anlägg-

ningen.15 

 

Den senaste ändringen vidtogs 2015 och avsåg att förenkla anläggningslagens regler om ge-

mensamhetsanläggningar och enskilda vägar. Syftet var främst att göra rätten till ersättning 

enligt lagen mer enhetlig och handläggningen av ärenden om gemensamhetsanläggningar och 

enskilda vägar rationellare.16 

 

																																																								
12	Beträffande ikraftställande- och övergångsbestämmelser, se lagen (1973:1151) om infö-
rande av anläggningslagen. 
13	Se lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar. 
14	NJA 1992 s. 159. 
15	Prop. 2000/01:138. 
16	Prop. 2014/15:71. 
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Syftet med anläggningslagen är att reglera samverkan mellan olika fastigheter. Därav innehåller 

lagen föreskrifter om samverkan mellan olika gemensamhetsanläggningar.17 Ett annat sätt att 

beskriva lagstiftningen är att den reglerar de problem som kan uppkomma mellan fastigheter i 

frågor som rör samverkan dem emellan.18 Notera att det är fastigheterna som är centrala och 

inte fastighetsägarna. Konsekvensen blir att om fastigheten överlåts till ny ägare följer delak-

tigheten i gemensamhetsanläggningen med fastigheten.19 

 

Anläggningslagen innehåller i 1-4 §§ vissa allmänna föreskrifter som är gemensamma för alla 

typer av anläggningar. 16 § anges vilka föreskrifter som är dispositiva.  I slutet följer särskilda 

bestämmelser om enskilda vägar, 46-57 §§. Detta ger för handen att gällande enskilda vägar 

finns problem som lagstiftaren velat kontrollera och säkerställa.20 

 

2.2.1 Upplåtelse, ersättning, förrättning och vissa övriga frågor 
Inrättandet av en gemensamsamhetsanläggning medför att viss mark kommer tas i anspråk. 

Föreskriften om detta återfinns i 12 §. Inskränkningar i rätten att ta mark framkommer av rek-

visitet att mark inte får tas i anspråk om det ”orsakar synnerligt men för fastigheten”. Även om 

synnerligt men för en fastighet uppkommer, kan utrymme upplåtas om anläggningen behövs 

för ett större antal fastigheter eller annars är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.21 

Större utrymme får inte – utan medgivande enligt 16 § – tas i anspråk än vad som behövs för 

att tillgodose behovet för de fastigheter som enligt väsentlighetsvillkoret kan anslutas via 

tvång.22 Således måste väsentlighetsvillkoret beaktas vid förrättningen för att avgöra storleken 

på utrymmet som ska avstås. 

 

13 § föreskriver att bestämmande av ersättning för upplåtelse av utrymme så ska ersättnings-

reglerna i fastighetsbildningslagen 5 kap. 10-12 §§ tillämpas. Denna lite krångliga hänvisning 

betyder i sak att utrymme för en gemensamhetsanläggning kan tas i anspråk enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900) 14 kap, 14-18 §§ vilket resulterar att ersättning bestämmas enligt expro-

priationslagens (1972:719) 4 kap.23 

 

																																																								
17	Julstad, 2015, s. 118. 
18	Bengtsson, 2015, s. 105. 
19	Julstad, 2015, s. 119. 
20 Se exempelvis prop. 2014/15:71 s.1. 
21	LM, 2016, s. 83. 
22	Ibid. s. 85. 
23	Se LM, 2016, s. 96-100 för utförlig redogörelse om ersättningsreglerna. 
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Enligt 14 § 1 st. blir en gemensamhetsanläggning och rätten till utrymme samfälld för fastig-

heterna som deltar i anläggningen.24 Paragrafen behandlar vissa sakrättsliga frågor och klargör 

att anläggningen och samfälligheten är sakrättsligt anknutna till de fastigheter för vilka anlägg-

ningen är gemensam.25 I andra stycket slås fast att de fastigheter som deltar i anläggningen 

utgör en samfällighet för anläggningens utförande, drift och underhåll. 

 

Fördelningen av kostnaderna för anläggningens utförande ska enligt 15 § 1 st. fastställas vid 

förrättningen. Dessa kostnader är alla kostnader som är förenade med anläggningens utförande, 

även ersättning för upplåtet utrymme, dock inte förrättningskostnaderna.26 Andelstal för utfö-

rande ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den nytta fastigheten har av an-

läggningen.27 

 

Andelstal för drift enligt 15 § 2 st. ska bestämmas för fördelning av kostnaderna för anlägg-

ningens drift. I driftfallet ska fastigheterna åsättas efter vad som är skäligt med hänsyn till den 

omfattning fastigheten beräknas använda anläggningen.28  

 

Frågor om inrättande av en gemensamhetsanläggning ska prövas vid en förrättning enligt 17-

29 §§. 

 

19 § 1 st. hänvisar till att de flesta föreskrifterna i fastighetsbildningslagens fjärde kapitel är 

tillämpliga vid en anläggningsförrättning. 

 

2.3 Gemensamhetsanläggningar 
I 1 § anges vilka gemensamma anläggningar som lagen är tillämplig på. Emellertid saknar lagen 

en uppräkning eller exemplifiering. I stället har de godtagbara anläggningarna definierats ge-

nom begreppet gemensamhetsanläggning. Enligt 1 § 1 st. menas en sådan anläggning som är 

gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för 

fastigheterna som en gemensamhetsanläggning. Alltså krävs det, enligt huvudregeln, minst två 

fastigheter som båda är i behov av anläggningen men även att ändamålet med anläggningen ska 

vara av stadigvarande betydelse för fastigheterna. 

																																																								
24	LM, 2016, s. 83. 
25	Prop. 1973:160 s. 213. 
26	LM, 2016, s. 111, 1 st. 
27	Ibid. 2 st.  
28	Ibid. s. 112. 
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2.3.1 Stadigvarande betydelse 
Kravet på stadigvarande betydelse betingar att en gemensamhetsanläggning inte kan anordnas 

för ett temporärt behov. I förarbetet klargörs dock att det inte finns något krav på att ändamålet 

för all framtid ska tillgodoses genom anläggningen, vilket möjliggör att redan från början be-

gränsa tiden för anläggningens bestånd. Under förutsättning att det är möjligt att förutse 

huruvida anläggningen inom överskådligtid kommer bli överflödig.29 

 

I den äldre lagen om vissa gemensamma anläggningar fanns en uppräkning av vissa huvudtyper 

av anläggningar som ansågs uppfylla stadigvarandekravet; parkeringsanläggning, förbindelse-

led, lekplats, anordning till skydd mot grundvatten, anläggning för vattenförsörjning och av-

lopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga. Denna uppräckning var enbart av exemplifie-

rande karaktär och i motiven angavs vissa andra exempel på godtagbara anläggningar; bryggor, 

småbåtshamnar, friluftsbad. Lagstiftaren ansåg att det inte var lämpligt att i anläggningslagen 

införa en uppräkning av godtagbara anläggningar eftersom det lätt kan uppfattas som att an-

läggningen måste kunna hänföras till eller vara jämförlig med någon av de uppräknade typerna. 

I stället är det avgörande rekvisitet, att anläggningen ska tillgodose ändamål av stadigvarande 

betydelse. Den tidigare uppräkningen i den äldre lagen och de i motiven exemplifierade anlägg-

ningarna ska även i fortsättningen anses som vägledande.30 Likaledes gällande med andra ord 

om än indirekt. 

 

24 § 6 p. klargör att det i anläggningsbeslutet ska anges tiden för gemensamhetsanläggningens 

bestånd, om en sådan bör bestämmas. Undantag från huvudregeln i 1 § görs emellertid i 47 §. 

47 § möjliggör att frångå kravet om att en gemensamhetsanläggning ska tillgodose ändamål av 

stadigvarande betydelse om det finns särskilda skäl. Då kan en fastighet med endast ett tillfälligt 

behov av väg anslutas till en gemensamhetsanläggning avseende väg. Enär tillfälliga vägbehov 

inte kan tillgodoses genom servitut, eftersom servitut innefattar krav på varaktighet enligt fas-

tighetsbildningslagen 7 kap. 1 § 2 st. Exempel på särskilda skäl enligt rekvisiten i anläggnings-

lagens 47 § är om en fastighets ordinarie vägförbindelse är oframkomlig på grund av naturhän-

delse eller ombyggnad. Ett sådant behov behöver inte nödvändigtvis gälla enbart en fastighet 

utan kan föreligga för flera fastigheter.31  

 
 
																																																								
29	Prop. 1973:160 s. 178, 1:a st. 
30	Ibid. s. 178-179. 
31	Ibid. s. 74-76. 
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2.3.2 Inskränkningar i anläggningslagen 
Anläggningslagen är inte tillämplig för anläggningar, enligt bestämmelser i någon annan för-

fattning än fastighetsbildningslagen, efter beslut av domstol eller annan myndighet. Inte heller 

gäller lagen frågor som handhar allmän vatten- och avloppsanläggning, enligt 1 § 2 st. 

 

Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. 18-20 §§ har rekvisit att kommuner ska svara för iord-

ningsställande, upplåtande till allmänt begagnande och underhåll av allmänna platser inom ett 

detaljplanelagt område, såvida inte planbestämmelserna anger annat. Motsatsvis blir anlägg-

ningslagen tillämplig på platser där kommuner inte är huvudmän för allmänna platser enligt 

plan- och bygglagen 6 kap. 23 §. Anläggningslagen omfattar inte allmänna vägar, då dessa 

prövas enligt väglagen (1971:948). 

 

Anläggningslagen gäller inte för sådana anläggningar som utgör allmänna VA-anläggningar 

enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

 

2.3.3 De gemensamma reglerna 
Av anläggningslagens struktur följer i 1-4 §§ inledande bestämmelser, gemensamma för alla 

typer av anläggningar som lagen reglerar. Förutom den inledande paragrafen om flera fastig-

heter och att anläggningen ska tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse  följer i 2 § 

att till en gemensamhetsanläggning kan inskriven tomträtt och gruva likställas med fastighet 

vid tillämpningen av anläggningslagen. Vidare anger 2 § att om det är lämpligt kan bestämmel-

serna även tillämpas på byggnader och andra anläggningar som inte hör till en fastighet, natur-

reservat och kulturreservat. Det betyder i ett första steg att gruvor och inskriven tomträtt, utan 

särskild prövning ska likställas med fastighet. Om det prövas lämpligt, får bestämmelserna även 

tillämpas på sådan byggnad eller anläggning i övrigt som inte hör till en fastighet. Frågan prövas 

och avgörs efter en lämplighetsprövning enligt 6 § 2 st. 

 

3 § fastställer att den som innehar en fastighet på grund av ett testamentariskt förordnade utan 

att ha äganderätten till fastigheten ska anses som fastighetens ägare vid tillämpning av anlägg-

ningslagen. Vidare klargör 3 § i 2:a meningen att ägare av natur- eller kulturreservat ska anses 

dem som har beslutat om reservatet. 

 

Det är lantmäterimyndigheten som handlägger förrättningar enligt anläggningslagen genom an-

läggningsförrättningar, 4 §. Om en kommunal lantmäterimyndighet finns ska förrättningarna 
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inom kommunen handläggas av den myndigheten. Lagstiftaren har gjort gällande att vissa un-

dantag från huvudregeln bör göras. Exempel på undantag är vissa större anläggningsförrätt-

ningar och särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl bör överlämnas till statlig 

lantmäterimyndighet eller förrättningar som berör flera lantmäterimyndigheters verksamhets-

områden.32 

 

2.4 Villkoren i anläggningslagen 
För att få inrätta en gemensamhetsanläggning uppställs krav att vissa villkor måste anses upp-

fyllda. Villkor som syftar till att bevaka de enskilda fastighetsägarnas intressen och villkor som 

ska vara uppfyllda med hänsyn till allmänna intressen.33 Följande avsnitt kommer redogöra för 

rättsläget kring villkoren. 

 

2.4.1 Väsentlighetsvillkoret 
Väsentlighetsvillkoret i 5 § föreskriver att en gemensamhetsanläggningen endast får anordnas 

för fastigheter för vilka det är av väsentlig betydelse att delta i den gemensamma anlägg-

ningen.34 Vad detta i sak betyder är att det ska finnas ett påtagligt behov för fastigheten som 

sådan att delta i gemensamhetsanläggningen.35 En annan följd av väsentlighetsvillkoret är föl-

jande; om en fastighet har ett väsentligt behov att delta i anläggningen kan inte andra fastig-

hetsägare förhindra att fastigheten i fråga får utnyttja anläggningen.36 Detta ger för handen att 

villkoret avser såväl skyldigheten som rätten till anslutningen till anläggningen. Villkoret gäller 

således inte enbart när en fastighet ska anslutas mot fastighetsägarens vilja utan också när en 

fastighetsägare anhåller om att ansluta sin fastighet och det finns annan fastighetsägare som 

motsätter sig. 

 

Vid prövning om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt, är det fastighetens ändamål som ska vara 

avgörande.37 Vägar, grönområden, parkering, vatten- och avloppsanläggningar är alla exempel 

på anläggningar som bör anses som väsentliga.38 I propositionen uttalades att det normalt är av 

väsentlig betydelse för alla fastigheter som har mark inom en vägs båtnadsområde att få tillgång 

																																																								
32	Prop. 1995/96:78 s. 74-75.  
33	Julstad, 2015, s. 120. 
34	Ibid.	s.	121.	se	även	Bengtson,	2015,	s	106.	
35	Karlbo	&	Lindgren,	2015,	s.	70.	Se	även	prop.	1973:160	s.	151.	
36	Ibid.	s.	71.	
37	Julstad, 2015, s. 121. 
38	Karlbo	&	Lindgren,	2015,	s.	70.	
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till vägen.39 Detta förarbetsuttalande förbryllar en aning på grund av att det är väsentlighetsvill-

koret som torde avgöra vilka fastigheter som kan anslutas via tvång, och därefter ska båtnaden 

prövas. Alltså att båtnadsområdet fastläggs av väsentligheten och inte tvärsom som antyds i 

propositionen. Angående vägar framgår det tillika av fastighetsbildningslagen 3 kap. 1 § 1 st. 

att tillgång till behövliga vägar särskilt ska beaktas i hänseende huruvida en fastighet får en 

lämplig utformning. Vidare ska fastigheten om den ska användas för bebyggelse, ha tillgång 

till godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

 

Angående innebörden av väsentlighetsvillkoret uttalades att det avgörande bör vara att det finns 

ett påtagligt behov för fastigheten att delta i anläggningen och således få tillgång till den nyt-

tighet som den gemensamma anläggningen medför. I de fall där denna tänka nyttighet inte med 

samma fördel för fastighetsägaren kan tillgodoses genom en separat anläggningen bör det räcka 

att konstatera att ett sådant behov föreligger. Om fastigheten redan är utrustad med en separat 

anläggning som fyller samma funktion som den ifrågasatta bör, som huvudregel, anslutning 

inte komma ifråga. Undantag bör dock göras om befintlig anläggningen är utsliten eller dess 

användning strider mot plan eller andra byggnadsreglerade bestämmelser eller mot beslut av 

myndighet som har ansvar för hälsovård, trafiksäkerhet, miljövård eller andra liknande intres-

sen. Emellertid räcker det inte för en fastighetsägare att påstå att hen har för avsikt att anskaffa 

och bedriva en separat anläggningen. Utan det fodras krav från fastighetsägaren att visa om det 

är sannolikt att den separata anläggningen är fördelaktigare för denne och att det finns såväl 

ekonomiska, tekniska och rättsliga förutsättningar.40 

 

Väsentlighetsvillkoret i 5 § är dispositivt enligt 16 § 1 p. vilket betyder att villkoret inte behöver 

beaktas om fastighetsägarna genom överenskommelser är eniga om vilka fastigheter som ska 

delta i anläggningen. Värt att notera är att samtliga fastigheter måste medge avsteg för att 16 § 

1 p. ska bli tillämplig.41 

 

Om det i en detaljplan finns bestämmelser om anläggningar som ska utgöra gemensamhetsan-

läggningar42 bör väsentlighetsvillkoret inte tillämpas, vilket framgår av 6 a §. Anledningen som 

																																																								
39	Prop. 1973:160 s. 277. För begreppet båtnad se nedan. 
40	Prop. 1973:160, s 151-152. Se även Julstad, 2015, s 121. 
41	Bengtsson, 2015, s. 106. 
42	Se PBL 4 kap. 18 §.  
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angavs var att prövningen redan gjorts i planprocessen och lagstiftaren velat undvika dubbel-

prövningar och således få en snabbare process.43 Undantaget gäller endast under detaljplanens 

genomförandetid44 eftersom det ansågs angeläget med aktuell plan för att undantaget ska kunna 

tillämpas.45 När detaljplanens genomförandetid slutat löpa ankommer det således på förrätt-

ningslantmätaren att göra prövningen enligt bestämmelserna i anläggningslagen. 

 

2.4.2 Båtnadsvillkoret 
Båtnadsvillkoret i 6 § innebär att de totala fördelarna – av ekonomisk eller annan art – med 

gemensamhetsanläggningen måste överstiga de kostnader och olägenheter som anläggningen 

medför.46 Villkoret är således i princip en vinstbedömning där man gör en ekonomisk kalkyl 

som underlag för bedömningen huruvida villkoret är uppfyllt eller inte.47 Likt väsentlighetsvill-

koret i 5 § ska båtnadsvillkoret inte tillämpas om det i detaljplan finns en bestämmelse som 

klargör vilka anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, enligt 6 a §. 

 

Som fördel ska anses varje förbättring av möjligheten att utnyttja fastigheterna som ska delta i 

anläggningen. I allmänhet torde förbättringar som åsyftas leda till en värdeökning men oavsett 

om en sådan värdeökning kan bevisas eller inte ska förbättringen beaktas. Däremot ska den 

enskilde fastighetsägarens personliga intressen av värdeökningen inte beaktas vid båtnadsbe-

räkningen.48 

 

Båtnadsvillkoret torde i sak betyda att en fastighet aldrig kan anslutas till en anläggningen om 

det inte är ekonomiskt försvarbart. Oavsett om väsentlighetsvillkoret är uppfyllt eller inte. Båt-

nadsvillkoret ska inte prövas för varje enskild fastighet utan det är hela anläggningen som ge-

nomgår en båtnadsbedömning. Om det i bedömningen framgår att gemensamhetsanläggningen 

som helhet är lönsam, regleras det ekonomiska utfallen genom andelstalen för varje enskild 

fastighet.49 

 

																																																								
43	Prop. 2009/10:170, s 202-203; Prop. 1985/86:90, s. 159. 
44	Se PBL 4 kap. 21 § om detaljplanens genomförandetid.  
45	Prop. 1985/86:90, s. 159.  
46	Karlbo	&	Lindgren,	2015,	s.	71.		
47	Prop.	1973:160	s.	149;	se	även	Julstad, 2015, s 122.  
48	Prop.	1973:160	s.	149.	
49	Se	LM, 2016, s. 56. 		
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Genom att skriva in annan art i lagtexten framgår att fördelar som inte enbart är rent ekono-

miska kan beaktas. Det som främst åsyftas är faktorer av social natur för boende inom område 

där gemensamhetsanläggningen inrättas och som följer av anläggningen.50 

 

Som nämns ovan har förarbetet51 uttalat att det inom båtnadsområdet är det normalt väsentligt 

att delta i gemensamhetsanläggningen. Begreppet båtnadsområde ger sken av av det är ett tyd-

ligt avgränsat område av fastigheter som ska delta i den gemensamma anläggningen och följakt-

ligen styr väsentlighetsbedömningen. Det är väsentlighetsbedömningen som avgör vilka en-

skilda fastigheter som kan tvångsanslutas till en gemensamhetsanläggning. Därefter ska båt-

nadsprövningen utföras för delaktiga fastigheter, som en gemensam grupp av fastigheter.52 

 

Båtnadsvillkoret klargör inte på något vis vilka enstaka fastigheter som ska ingå i en gemen-

samhetsanläggning. Därav följer att det inte kan göras någon båtnadsprövning för viss fastighet. 

Det centrala i frågan om enskilda fastigheters rätt eller skyldighet att ingå i en anläggning av-

görs enligt 5 § om väsentligheten totalt sett leder till båtnad. Den enskilda fastighetens båtnad 

får sedan uttryckas i det andelstal som fastigheten ges enligt 15 §. 

 

I kalkylen som utgör grunden för bedömningen ska på utgiftssidan endast räknas på kostnader 

som belastar fastighetsägaren. Ifall statsbidrag betalas ut ska avdrag göras för kostnader som 

täcks av eventuella bidrag. Till utgiftsposten ska inte enbart kostnader för utförande inräknas 

utan även framtida kostnader för underhåll och drift. Liksom förrättningskostnader.53 

 

Vilka andra fördelar, än rent ekonomiska, som ska beaktas vid bedömningen, är en aning oklart 

och det verkar tillsynes varit lagstiftarens intension. Bedömningen ska göras, enligt proposit-

ionen, mot bakgrund av de värderingar som råder vid varje särskild tidpunkt och med beaktande 

av lokala förhållanden.54 

 

																																																								
50	Julstad, 2015, s. 122. 
51	Prop. 1973:160, s 277. 
52	Se LM, 2016, s. 57. 
53	Prop. 1973:160, s. 149.  
54	Ibid. s. 150.  
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Vid båtnadsberäkningen ska även olägenheter beaktas. Med olägenheter avses ekonomisk olä-

genhet. Men detta implicerar inte enbart en minskning av fastighetens värde i ekonomiska ter-

mer. Utan olägenheten kan även bestå i eventuellt arbete som drabbar delägare till följd av 

anläggningens utförande, underhåll och drift.55 

 

Vad som i sak åsyftas med att fördelarna överväger kostnader och olägenheter som anlägg-

ningen medför är ofta väldigt komplicerat,56 själva innebörden som sådan är att båtnadskravet 

utmynnar i en kalkyl beträffande anläggningens lönsamhet. Är kalkylen otydlig och svår att 

följa finns risken att förrättningen återförvisas av domstol57 för vidare utredningen huruvida 

båtnadskravet kan anses uppfyllt. Praxis har uppställt krav på metoden, det vill säga hur redo-

visade grunddata har räknats fram. Metoden ska tydligt framgå av utredningen.58  

 

Gällande matematiska uträkningar kommer ett svar utges där fördelarna och nackdelarna räknas 

ihop. Beträffande båtnadskalkyler blir svaret av uträkningen en båtnadsmarginal. En båtnads-

marginal på 78 800 kr har ansetts som otillräckligt vid ett övervägande av de kostnader och 

olägenheter som den tänkta anläggningen skulle medföra.59 I ett mål från mark- och miljööver-

domstolen60 har båtnaden för en vatten- och avloppsanläggning ansetts uppfyllts (I) dels ef-

tersom de berörda fastigheterna som hade enskilda anläggningar samtliga hade sina anlägg-

ningar villkorade med att anslutning ska ske när kommunanslutet VA-nät upprättats samt att 

inga anläggningar kommer godkännas när det finns möjlighet att ansluta sig till detta nät. (II) 

Dels att ingen billigare lösning stod till förfogande. I det aktuella målet var det inte aktuellt eller 

som domstolen skriver meningsfullt att närmare utreda hur stor värdeökningen blir i förhållande 

till kostnader eftersom en fastighet som inte ansluts i princip blir osäljbar. Därför var det i målet 

uppenbart att båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

 

Av ovan nämnda mål från mark- och miljööverdomstolen framgår att understundom mynnar 

kalkylen ut i en explicit summa. Ibland är det andra faktorer som blir avgörande för bedöm-

ningen. 

 

																																																								
55	Ibid.	
56	Se även Julstad, 2015, s. 122. 
57	Mark- och miljödomstol eller Mark- och miljööverdomstolen.  
58	Se bl.a. mark- och miljööverdomstolen dom F 8839-12. 
59	HovR	F	8839-12.		
60	HovR	F	6231-12.	
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Båtnadsvillkoret i anläggningslagen är indispositivt vilket framgår E contrario av 16 §. Det 

betyder att båtnadsvillkoret alltid måste vara uppfyllt och några möjligheter för fastighetsägare 

att avtala bort villkoret saknas.61 

 

2.4.3 Opinionsvillkoret 
Opinionsvillkoret i 7 § 1 st. deklamerar att en gemensamhetsanläggning endast kan inrättas om 

anläggningen som sådan stöds av en viss fastighetsägaropinion.62 Föreskriften ger till resultat 

att en gemensamhetsanläggning inte ska kunna forceras om användarna av anläggningen mer 

allmänt är emot den och har beaktansvärda skäl för det. Av ordalydelsen i lagtexten framgår 

tydligt att prövningen av villkoret ska de som har störst nytta med anläggningen prioriteras och 

deras mening främst beaktas. Detta ger för handen en presumtion för att en gemensamhetsan-

läggning ska inrättas och att uppfattningen hos dem som har störst nytta av den ska väga tyngst. 

Bedömningen om vad som ska räknas som beaktansvärda skäl för att motsätta sig en anläggning 

ska göras i varje enskilt fall.63 

 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till det antal sakägare som motsätter sig anläggningen, om de 

skäl som åberopas är av väsentlig betydelse och sakägarnas reella intresse av den föreliggande 

frågan.64 Vidare omfattar villkoret inget krav på att en viss opinionsyttring till förmån för re-

gleringen kommit till uttryck, utan i stället är det fråga om att regleringen inte får äga rum om 

motstånd kan konstateras och når viss angiven styrka.65 Vad som menas med viss angiven 

styrka har i propositionen66 lämnas utan vidare förklaringar vilket torde resultera i att ansvaret 

faller på den enskilda förrättningslantmätaren och till domstolarna för prövningar i varje enskilt 

fall. 

 

Trots det som sagts i ovan nämnda stycke är det möjligt att gå emot en enhällig opinion hos 

fastighetsägarna, om dessa fastighetsägare inte kan visa beaktansvärda skäl för sin uppfatt-

ning.67 

 

																																																								
61	Jmf.	FBL	där	båtnadsvillkoret	är	dispositivt.		
62	LM, 2016, s. 62. Se även Julstad, 2015, s . 122. 
63	Julstad, 2015, s. 122. 
64	HovR, F 8675-12.		
65	Prop. 1973:160, s. 85.  
66	Prop. 1973:160. 
67	Prop. 1973:160, s 190-191. 
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Det har ansetts olämpligt att bilda gemensamhetsanläggningar mot många fastighetsägares 

vilja, då det i en tänkt framtid kan uppkomma problem i den framtida förvaltningen av anlägg-

ningen.68 

 

Ett opinionsvillkor kan av naturliga skäl inte vara av dispositiv karaktär, det faller på sin egen 

orimlighet. Emellertid har lagstiftaren i 7 § 2 st. lämnat en möjlighet att helt åsidosätta opin-

ionsvillkoret. Rekvisitet för ett sådant åsidosättande är synnerliga skäl. I propositionen nämns 

som exempel när undantagsregeln kan bli aktuell att tillämpa frågor om en gemensamhetsan-

läggning som är förutsatt i plan eller som har ett samband med saneringsarbeten.69 Intressant är 

att det står att planmyndighetens uppfattning av en anläggning bör tillmätas stor och avgörande 

betydelse, för att det ligger i sakens natur.70 En viss rättsosäkerhet medför en sådan formulering 

men som så ofta inom den speciella fastighetsrätten är det centrala i lagstiftningen det allmänna 

intresset av en ändamålsenligt markanvändning.71 

 

2.4.4 Lokaliseringsvillkoret 
”Gemensamhetsvillkoret skall förläggas och utföras på sådant sätt att ändamålet med anlägg-

ningen vinnes med minsta möjliga intrång”, 8 § 1 meningen.  Här ges uttryck för en proport-

ionalitetsprincip gällande var och hur en gemensamhetsanläggningen anläggs. Regeln innebär 

ifall det finns flera alternativa möjligheter till lokalisering och utförande, ska de olika alterna-

tiven jämföras med det intrång och olägenheter som de medför.72 Föreskriften kan endast till-

lämpas om det finns olika alternativ, alternativ som följer de enskilda och allmänna villkoren. 

Därav följer att övriga villkor måste prövas först. 

 

Högsta domstolen har behandlat lokaliseringsvillkoret.73 Frågan i målet var om en ny väg skulle 

anläggas eller befintlig väg breddas. Dels konstaterade domstolen följande; (I) fastighetsägaren 

av den mark som skulle behöva tas i anspråk, oavsett lokalisering, skulle fastighetsägarens åsikt 

tillmätas särskild vikt. (II) andra anledningar än ekonomiska ska beaktas vid bedömningen. 

Genom att, såsom i domen, dra en ny väg i stället för att bredda den befintliga, skulle innebära 

minskade olägenheter och en betydligt bättre och säkrare trafikmiljö för såväl boende som tra-

																																																								
68	Karlbo & Lindgren, 2015, s. 70.  
69	Prop. 1973:160, s 193-194.  
70	Ibid.  
71	Jmf. Bengtsson, 2015, s. 86-93. 
72	Julstad, 2015, s, 122.  
73 NJA 1993 s. 7 
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fikanter. Dessutom angav domstolen att genom en ny dragning skulle det i sig medföra mins-

kade konflikter mellan fastighetsägarna i framtiden. Att kostnaden för en ny slinga skulle uppgå 

till en kostnad på 40 000 kr. medan en breddning enbart skulle kosta 4 000 kr tillgavs ingen 

betydelse. Av domen kan vi utläsa att efter en samlad bedömning kan det vara skäligt att utföra 

dyrare anläggningar för att minska olägenheter för enskilda fastighetsägare, öka trafiksäker-

heten och minska risken för konflikter. Ehuru att det strider mot opinionsvillkoret. 

 

Vilka omständigheter som ska beaktas vid prövningen har inte utvecklas i vare sig doktrin, 

förarbeten heller rättspraxis från HD, vilket kan synas en aning märkligt. Vägledning får i stället 

hämtas från lägre instans. Sveahovrätt har uttalat att ett led i bedömningen bör vara att man 

jämför uppkomna kostnader för ett alternativ med kostnader och ekonomiska konsekvenser 

som följer av andra alternativ. Av betydelse vid skälighetsbedömningen kan vara antalet fas-

tigheter som ska bära kostnaderna och storleken av dessa i förhållande till fastigheternas 

värde.74 Av resonemanget följer att man måste jämföra ett alternativ gentemot andra alternativ 

och att denna prövning ska utföras för alla alternativ, var och ett för sig. Därnäst ska det alter-

nativ som kan genomföras med minsta möjliga olägenhet och utan oskäliga kostnader väljas. 

Denna metod medför en ökad rättssäkerhet, förvisso med ökade förrättningskostnader som följd 

eftersom utredningarna tenderar att bli mer omfattande. Även här tillmättes trafiksäkerhetsa-

spekten stor betydelse, då trafikproblem givit upphov till konflikter mellan fastighetsägarna. 

 

Lokaliseringsvillkoret är dispositivt enligt 16 § 2 p. vilket innebär att det finns möjlighet för 

fastighetsägarna att avtala om placering och utförande såvida de tvingande villkoren är upp-

fyllda.75 

 

2.4.5 De allmänna villkoren 
Anläggningslagen har ett antal föreskrifter om skydd för allmänna intressen, dessa regler har 

sin motsvarighet i fastighetsbildningslagens 3:e kapitel. I 9 § fastställs att en gemensamhetsan-

läggning inte får inrättas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser, regeln har sin före-

bild i fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 §.76 Regeln betyder att en anläggning måste överens-

stämma med intentionerna i planen, dock får mindre avvikelser göras. Vid prövningen är det 

lantmäteriet som prövar huruvida villkoren är uppfyllda,77 finner förrättningslantmäteriet att en 

																																																								
74	RH 2006:24. 
75	Julstad, 2015, s. 122.  
76	Prop. 1973:160, s. 198.  
77	Karlbo & Lindgren, 2015, s. 72. 
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anläggning strider mot planen och det inte är en smärre avvikelse kan anläggningen inte inrättas 

innan planen har ändras. Att en detaljplan inte tydligt reglerar en gemensamhetsanläggning 

hindrar inte att en anläggning inrättas såvida den inte strider emot syftet med planen.78 

 

I 9 § 2 st. har införts en regel att en anläggning inte får inrättas om anläggningen konstrueras så 

att anläggningen motverkar syftet med naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmel-

ser. Regeln är en följdändring med anledning av ändringarna i bestämmelserna om särskilda 

skydds- och bevarandeområden enligt miljöbalkens 7:e kap. Innebörden läses som att ett till-

stånd enligt anläggningslagen inte alltid är tillräckligt, utan att sökanden i förekommande fall 

också kan betvingas att skaffa sig nödvändiga tillstånd enligt miljöbalkens 7:e kapitel.79 Lant-

mäterimyndigheten kan enligt 21 § 3 kap. förelägga sakägare att söka tillstånd för verksam-

heten. 

 

Utanför planlagt område får en gemensamhetsanläggning inte inrättas om anläggningen skulle 

försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka 

en fortsatt lämplig planläggning av området. Vad lagstiftaren främst velat åstadkomma med 

regeln är att gemensamhetsanläggningar ska inrättas efter planmässiga överväganden. Motsats-

vis vill man från lagstiftarens perspektiv hindra anläggningar som försvårar en framtida plan-

läggning.80 

 

Utöver de tidigare nämnda allmänna villkoren finns en generell bestämmelse i 11 §.81 Regeln 

gäller således även inom planlagt område. 11 § förklarar att en anläggning inte får inrättas, om 

olägenhet av någon betydelse uppkommer för allmänt intresse. Av formuleringen framkommer 

att det allmänna intresset ska prövas enligt 9-10 §§ men om något nytt allmänt intresse tillkom-

mer eller om förhållanden ändras efter det att planen fastställdes kan regeln blir tillämplig. Som 

exempel nämns i propositionen trafik- och miljövårdsintressen.82 

 

De allmänna villkoren förklaras ytterst sparsamt i doktrinen,83 och är inte behandlad i rätts-

praxis i någon klargörande mening.84 En anledning skulle kunna vara att de allmänna villkoren 

																																																								
78	MÖD F 6231-12. 
79	Prop. 2000/01:111, s. 73. 
80	Prop. 1973:160, s. 199. 
81	Ibid. s. 200. 
82	Ibid. 
83	Se Julstad, 2015, s. 123; Bengtsson, 2015, s. 107; Karlbo & Lindgren, 2015, s. 71. 
84	Se HovR F 6231-12 under rubriken ”villkor för skydd för allmänna intressen”. 
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i generellt prövas genom andra lagar85 och beslut, oftast genom antagande av detaljplan enligt 

plan- och bygglagen. En annan faktor som kan tillmätas betydelse i frågan är att förrättnings-

lantmätarna är väl medvetna om de allmänna villkoren och att det framgår tydligt när en an-

läggnings strider mot plan eller kan försvåra en framtida planläggning. 

 

 
3.1 Väsentlighetsvillkoret och praxis 
 

3.2 De lege lata 
En sökning på Karnov om 5 § anläggningslagen ger 704 träffar.86 Nästföljande avsnitt kommer 

beskriva några utvalda rättsfall som på sina respektive sätt beskriver och belyser väsentlighets-

villkoret ur olika perspektiv. Efter att ha läst lite över 50 avgöranden har följande valts ut. De 

första är domar som domstolsverket bedömer ha prejudicerande verkan. Så länge vi rör oss på 

det området är rättsläget tämligen klar. Likväl värt att beskriva, de lege lata. Övriga avgörande 

bör läsas i skenet av de prejudicerande för begriplighetens skull. 

 

3.2.1 NJA 1997 s. 491 
I Rönninge centrum i Salems kommun hade kvartersmark utlagts för bland annat handel, trafik, 

och parkering. Enligt planen var viss mark tänkt att vara tillgänglig för allmän gång- och cy-

keltrafik (betecknad x) eller annan körtrafik (betecknad z). Vidare angavs att viss mark skulle 

vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning (betecknad g). 

 

För att genomföra en viss del av planen beslutade fastighetsbildningsmyndigheten i Södertälje 

lantmäteridistrikt om inrättande av en gemensamhetsanläggning. Sex stycken fastigheter skulle 

delta i anläggningen som bestod av anordningar för utfarts- och genomgångstrafik, parkering 

och vägbelysning samt för handel. Anläggningen uppläts på den av Salems kommun ägda fas-

tigheten Rönninge 1:45. Rönninge andelsföreningen (föreningen) överklagade och yrkade att 

kommunen skulle ges ett större andelstal med motiveringen att kommunen bör ta ansvar för 

allmänhetens behov av kommunikationsytor. 

 

I tingsrätten (fastighetsdomstolen) yrkade föreningen att fastigheten 1:45 skulle anslutas till 

anläggningen och ges ett andelstal på 2/3 och att återstående 1/3 skulle fördelas på övriga fas-

tigheter. Kommunen bestred talan. 

																																																								
85	Läs PBL, FBL, MB. 
86	2016-04-25.	
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Tingsrätten konstaterade att fastigheten 1:45 ska vara tillgänglig för allmän trafik eftersom den, 

enligt detaljplanen, utgör kvartersmark för handel, trafik och parkering. Vidare fann tingsrätten 

att anläggningen inte kan anses vara av betydelse för denna fastighet och skall därför inte an-

slutas till gemensamhetsanläggningen. Föreningen överklagade. 

 

I hovrätten ändrade föreningen sitt yrkande och lade till att två, av kommunen ägda, fastigheter 

Flädern 2 och Rönninge 1:403 skulle delta i anläggningen och tilldelas andelstal. Dessa två 

fastigheter var närliggande och med ändamål bussterminal och parkeringsplatser. Kommunen 

bestred även detta och menade att Flädern 2 och Rönninge 1:403 utgjorde enligt planen allmän 

plats och att det inte var av väsentlig betydelse för dessa fastigheter att delta i anläggningen. 

 

Frågan hovrätten tvingades ta ställning till huruvida en kommunalt ägd fastighet kan åläggas 

att ingå i en gemensamhetsanläggning med ett andelstal som svarar mot belastningen som upp-

låtelsen för allmän trafik medförde. En belastning som enligt hovrätten mening får anses vara 

av väsentlig betydelse för sådan fastighet. Hovrätten menade genom en analogi av tunnelbane-

fallet87 som gjorde det möjligt att acceptera som härskande fastigheten en kommunalt ägd fas-

tighet vid servitutupplåtelser av enskild mark som är avsedd för allmän trafik. Genom att göra 

denna analogiska tolkning av tunnelbanefallet kom hovrätten fram till att en kommunalt ägd 

fastighet kan åläggas att ingå som delägare i en gemensamhetsanläggning som omfattar mark 

upplåten för allmän trafik. Slutsatsen av detta resonemang blev av Flädern 2 och Rönninge 

1:403 skulle ingå i anläggningen eftersom övervägande skäl talade för. Kommunen överklagade 

till HD. 

 

I HD diskuterades huruvida det var av väsentlig betydelse för Rönninge 1:40388 att ha del i 

gemensamhetsanläggningen. HD menade att den frågan bör bedömas utifrån de i detaljplanen 

angivna användningssätten för fastigheten89 samtliga användningssätt är belägna i anslutning 

till området för den gemensamma anläggningen och får tillsammans anses utgöra ett samman-

hängande trafiksystem i Rönninge centrum. 

 

																																																								
87	NJA 1978 s. 57. 
88	Fläderns 2 hade nu genom fastighetsreglering uppgått i Rönninge 1:403. 
89	Parkeringsplats, bussgata och huvudgata. 
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HD inledde med att konstatera att att enligt 5 § anläggningslagen får en gemensamhetsanlägg-

ning inte inrättas för annan fastighet än sådan det är av väsentlig betydelse att ha del i anlägg-

ningen. Avgörande för bedömningen om tvångsanslutning, enligt HD, är att det ska föreligga 

ett påtagligt behov för fastigheten att ha tillgång till den nyttighet som avses med gemensam-

hetsanläggningen. Den uppmärksamma läsaren ser en tydlig referens till förarbetsuttalandet. 

 

Bedömningen för Rönninge 1:403 var om det ansågs vara av väsentlig betydelse för fastigheten 

att ha del i anläggningen och den bedömningen bör utgå från fastighetens användningssätt en-

ligt planen. Förvisso tyckte HD att fastigheten i och för sig kan sägas utgöra del av ett samman-

hängande trafiksystem men att Rönninge 1:403 dock inte i någon högre grad är beroende av de 

delar av trafiksystemet som anläggningen omfattar. Med hänsyn därtill ansåg HD att Rönninge 

1:403 inte kan anses ha sådan påtaglig nytta av anläggningen att det finns stöd i 5 § anlägg-

ningslagen för att tvångsanslutning kan bli aktuell. 

 

Den prejudicerade betydelsen av tolkningen av väsentlighetsvillkoret som framläggs i ovan 

nämnda dom är en aning oklar genom två utslag Svea hovrätt.90 I båda dessa rättsfall har en 

kommunalt ägd gatufastighet godtagits som rättighetshavare i ett servitutförhålande. I 05:12 

slogs dock fast att en anslutning till en gemensamhetsanläggning för den kommunala fastig-

heten inte kunde ske.91 

 

Det som torde vara oklart är huruvida hovrättens analogi av tunnelbanefallet kan göras eller 

inte. Den frågan diskuterade HD överhuvudtaget inte och det verkar som att hovrätten fortsätter 

att göra den analogin när det gäller servitutförhållanden. Vad som klargörs i Rönningefallet är, 

enligt mitt menande, följande (I) bedömningen ska göras utifrån fastighetens användningssätt 

enligt gällande detaljplan och (II) fastighetens beroende av nyttan måste vara av tillräckligt hög 

grad. 

 

3.2.2 RH 2006:08 
Salems kommun ansökte hos lantmäterimyndigheter i Stockholms län om att få inrätta en ge-

mensamhetsanläggning för vägändamål över U s:19 samt att kommunens fastighet för allmän 

plats U 1:935 skulle erhålla andel i anläggningen för att säkerställa allmänhetens rätt till gång-

väg. I ett andrahandsyrkande påtalade kommunen att rättigheten skulle bildas som servitut till 

																																																								
90	05:12 och 03:15 lantmäteriets rättsfallsregister, se LM 2016, s. 47. 
91	Ibid. 
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förmån för kommunens fastighet för allmän plats. För området gällde en detaljplan som klar-

gjorde att den aktuella vägen, som är belägen på kvartersmark, ska vara en gemensamhetsan-

läggning och allmän gångtrafik (gx-område) Den föreslagna anläggningen skulle placeras i hu-

vudsak på marksamfälligheten U s:19. Av ägarna till övriga fastigheter som skulle ta del av den 

gemensamma anläggningen motsatte sig alla utom en inrättandet av gemensamhetsanlägg-

ningen och upplåtelse till servitut. Lantmäteriet beslöt att ställa in förrättningen varav kommu-

nen överklagade. 

 

I detaljplanen hade angivits att marken runt en väg skulle vara tillgänglig för gemensamhetsan-

läggning och allmän gångväg. Hela området utgjorde enligt detaljplanen kvartersmark för en-

skilt bebyggande. ”g”-området i planen var avsedda att utnyttjas för enskilda ändamål inom 

kvartersmark och ansvaret var den anläggningssamfällighet som bildas för ändamålet. När 

kommunen antog planen fanns det önskemål att kombinera både ”x”-områden92 med ”g”-om-

råden i så kallade ”gx”-områden. Domstolen konstaterade att kombinationen får anses allmänt 

tveksam men hade i föreliggande fall godtagits genom antagandet av detaljplanen. 

 

Kommunen argumenterade att man var skyldig att se till att gällande plan genomfördes och i 

planen, hävdade kommunen, att det förutsatts att allmänheten skulle ha tillgång till gångtrafik 

längs med vägen och att lämpligheten av detta redan prövats i planprocessen. Frågan blev nu 

om fastigheterna hade ett väsentligt behov att ha del i anläggningen. Domstolen konstaterade 

att det enskilda intresset att ordna utfart för fastigheterna redan var tillgodosett genom mark-

samfällighetsföreningen. Det fanns inget stöd i planen för att gemensamhetsanläggningen jäm-

väl skulle omfatta möjligheten att knyta ihop ett gångsystem för allmänheten och fastigheternas 

utfartsbehov. Eftersom kommunen i planen enbart hade angivit det tänkta området med en ”x”-

bestämmelse och inte med ett ”gx” saknades det planmässigt stöd för att inrätta anläggningen 

som hade andra syften än att lösa utfartsfrågorna för fastigheterna längs vägen. Således saknade 

kommunen ett väsentligt behov av att delta i anläggningen. Inte heller ansåg tingsrätten att rätt 

till servitut förelåg dels för att kommunens fastighet inte uppfyllde väsentlighetsvillkoret i fas-

tighetsbildningslagen 7 kap. 1 §. Och att undantaget om det fanns bestämmelser i fastighetsplan 

som meddelat att servitut kan bildas inte heller kunde bli aktuellt eftersom det saknades fastig-

hetsplan. Överklagandes lämnades utan bifall. Kommunen överklagade till hovrätten. 

 

																																																								
92	Områden avsedda att tillgodose allmänna behov på kvartersmark. 
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Hovrätten delade tingsrättens bedömning gällande inrättandet av gemensamhetsanläggningen 

för vägändamål. Hovrätten ändrade emellertid tingsrätten dom i frågan om servitutet och ansåg 

att kommunens fastighet uppfyllde väsentlighetsvillkoret i fastighetsbildningslagen 7 kap. 1 § 

då fastigheten, enligt hovrätten bedömning, i sådan hög grad är beroende för sin ändamålsenliga 

användning är beroende av att kunna utnyttja den anslutande fastigheten. Ännu en gång kan vi 

se att kommuner inte har godkänns att ingå i  en gemensamhetsanläggning vilket får följden att 

en gemensamhetsanläggning bör anses vara enskild. Här framträder även skillnad i väsentlig-

hetsbedömningen i fastighetsbildningslagen och anläggningslagen. Fastighetsbildningslagen 

hänvisas till fastighetens användningssätt, i detta fall kommunikationsändamål genom att det 

bedömdes som väsentligbetydelse för fastigheten att få fastigheten knuten till sig för att utgöra 

ett sammanhängande trafiksystem. Någon betydelse för fastighetsägaren som fick väg över sin 

fastighet finns emellertid inte. 

 

3.2.3 RH 2006:15  
Frågan i målet var om utrymme på en fastighet tvångsvis kunde upplåtas för en gemensamhets-

anläggning avseende småbåtsbrygga. Lantmäterimyndigheten i Stockholm län inrättade en ge-

mensamhetsanläggning avseende småbåtsbrygga för vissa fastigheter. Anläggningen skulle be-

lasta fastigheten V 1:167 som ägdes av en tomtägarförening(föreningen) och utgjordes av rest-

mark mellan ett antal stugtomter. Föreningen hade 26 medlemmar varav 15 hade egen strand 

och 11 helt saknade egen strand. Föreningen överklagade beslutet och yrkade bland annat att 

anläggningen inte var av väsentlig betydelse för de fastigheterna, det fanns andra sätt att tillgo-

dose fastigheternas behov av plats för båtar, anläggningen skulle medföra synnerliga men för 

föreningens fastighet genom att det inkräktar på områdets funktion som grönområde och bad-

plats. 

 

Tingsrätten (fastighetsdomstolen) resonerade att för fastigheter i strandnära lägen är möjlig-

heten att nyttja vattnet för bad och båtliv den förmodligen avgörande faktorn vid förvärv av 

fastigheter och därmed att anse som väsentligbetydelse för fastighetens nyttjande. Vidare me-

nade tingsrätten att anläggningen skulle placeras på ett område som redan användes för liknande 

ändamål och att intrånget därav skulle bli litet och således orsakar anläggningen inte synnerliga 

men. Av anledningarna som nämnts ansåg tingsrätten att anläggningen uppenbart är av väsent-

lig betydelse för de deltagande fastigheterna. Föreningen överklagade. 
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Hovrätten började med att resonera kring att enligt 12 § får utrymme tvångsvis tas i anspråk 

men att detta utrymme inte får vara större än vad som krävs för att tillgodose behovet fastighet-

erna har. Här ser vi övergången till väsentlighetsvillkoret. 

 

Hovrätten konstatera att fastigheterna enkelt kan nås genom vägnäten. Således är det inte nöd-

vändigt att ha tillgång till båtplats av det skälet. Den andra frågan blev att utröna huruvida det 

kustnära läget ändå kunna utgöra ett så stort behov av en gemensamhetsanläggning att utrymme 

för anläggningen bör medges på den grunden. Hovrätten menade att det inom det aktuella om-

rådet fanns goda möjligheter att hyra eller på annat sätt avtala om båtplats inom acceptabelt 

avstånd. Därav menade hovrätten att kravet för väsentligbetydelse inte var uppfyllt och över-

klagandet bifölls. 

 

Domstolen var inte enig. Ett skiljaktigt hovrättsråd anförde att det visst var av väsentlig bety-

delse för fastigheter i utpräglad skärgårdsmiljö att ha tillgång till båtplats med hänsyn till fas-

tigheterna ändamålsenliga användning. 

 

Intressant är att hovrätten uttalade att det var av betydelse i bedömningen att omständigheten 

att frågan om småbåtsbryggan inte prövats i en detaljplan. Vad som går att utläsa ur rättsfallet 

är således att utfallet kunde blivit ett annat om frågan behandlas i en detaljplan. Det andra cen-

trala är att fastighetens läge kan ge ett behov av en anläggning. Sammantaget skulle frågan om 

läge och väsentlighetsrekvistet behöva prövas av HD för ett tydlig prejudikat. 

 

 

3.2.3 RH 2007:36 
Frågan i målet var huruvida en fastighet mot fastighetsägarens bestridande kunde anslutas till 

en gemensamhetsanläggning. Lantmäterimyndigheten beslöt efter ansökan att inrätta en ge-

mensamhetsanläggning bestående av en lekplats med anordningar. I anläggningen skulle ett 

antal flerfamiljshus delta; R 7, 12, 13 och 14. Den gemensamma anläggningen skulle belasta 

alla fastigheter utom R 13. Den bostadsrättsförening som ägde R 13 överklagade och yrkade att 

beslutet såvitt det avsåg att föreningens fastighet anslöts till gemensamhetsanläggningen skulle 

upphävas. Som skäl yrkade föreningen att det inte var av väsentligbetydelse för fastigheten att 

ha del i anläggningen. Det fanns ett stort antal lekplatser och gårdar, varav några låg närmare 

R 13 än den tänkta anläggningen. Gemensamhetsanläggningen påverkar inte värdet på R 13 

och medför inga sociala eller miljömässiga fördelar för fastigheten. Ägarna till övriga fastig-

heter bestred ändringen och hävdade att villkoren i anläggningslagen var uppfyllda. 
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Tingsrätten (fastighetsdomstolen) klargör inledningsvis att det avgörande för frågan om väsent-

lig betydelse bör i princip vara om det föreligger ett påtagligt behov för fastigheten. Kravet på 

väsentlig betydelse bör anses uppfyllt även när en fastighet visserligen inte har behov av an-

läggningen vid anslutningstillfället, men att ett sådant behov kan väntas inom den närmaste 

framtiden. I fallet menade tingsrätten att det är sannolikt att ett behov finns av anläggningen 

eftersom det kan antas bo ett betydligt antal barn på fastigheten. 

 

Gällande frågan att det inom närområdet fanns andra lekplatser och ytor menade tingsrätten att 

att det med hänsyn till tillsyn- och säkerhetsaspekter är fördelaktigare för föreningens fastighet 

att anläggningen inrättas, då den står utan konflikt med allmän trafik. På ovan nämnda två grun-

der ansåg tingsrätten att det var av väsentlig betydelse att R 13 har del av gemensamhetsan-

läggningen. Föreningens överklagande avslogs. Föreningen överklagade till hovrätten. 

 

Hovrätten delade tingsrättens bedömningen på samtliga punkter och lämnade överklagandet 

utan bifall. 

 

I lekplatsfallet syns en utvidgning av skälen där tillsyn- och säkerhetsaspekter ges en avgörande 

betydelse. Det går även att se den tydliga kopplingen till fastigheten som sådan och inte vilka 

som för tillfälligt bor i fastigheten. Det avgörande för bedömningen blev att det i framtiden kan 

bo ett inte obetydligt antal barn på fastigheten. 

 

3.2.5 Nedslag i ”Övrig rättspraxis” 
I ett rättsfall från mark- och miljööverdomstolen93 gällde frågan i målet om det fanns förutsätt-

ningar enligt anläggningslagen att på det sätt som angavs i detaljplanen inrätta en anläggning i 

form av en gångväg gemensam för X. Domstolen resonerade kring att det redan av ordalydelsen 

i lagtexten står klart att en gemensamhetsanläggning betydelse för en fastighet måste vara av 

mera kvalificerat slag för att få inrättas. Sen skickar domstolen en liten passus till lagstiftarna 

att det saknas vägledning i förarbetena hur detta ska tolkas men att det i vart fall ska finnas ett 

påtagligt behov av den nytta som anläggningen för med sig. Domstolen fann att fastigheterna 

har ett väsentligt behov av en gångväg mot den västra delen av tomten. Eftersom anläggningen 

är förutsatt i detaljplan och har ett tydligt samband med bostadsanvändning. Förrättningen föll 

dock då båtnadsvillkoret inte ansågs uppfyllt. Det går att ifrågasätta domstolens resonemang 

																																																								
93	MÖD	F 6885-14. 
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om väsentlighetsvillkoret i denna dom, såsom en dissident gör. Likväl är det sannolikt att an-

läggningen var förutsatt i plan fick avgörande betydelse.  

 

Det finns rättspraxis som visar att väsentlighetsvillkoret har ansetts uppfyllt, trots att de kla-

gande har haft tillgång till egen utfart till allmän väg,94 en sådan lösning talar emot uttalandet 

att om det finns en separat anläggning som fyller samma funktion som den aktuella anlägg-

ningen bör inte en anslutning komma i fråga. En liknande bedömningen går att läsa i en annan 

dom95 där en fastighet, Stadsberga 9:1, var belägen på platsen där HSB planerade och byggde 

ett stugområde, Årsta havsbad. Något senare bildades Årsta Havsbads samfällighetsförening 

som då övertog området från HSB. Inledningsvis var fastigheten 9:1 inte med i gemensamhets-

anläggningen. Genom en omprövningen enligt 35 § anläggningslagen beslutade lantmäteriet i 

en förrättning omprövning av anläggningen efter ansökan av föreningen. Anledningen var att 

en ny detaljplan antagits och genom den skulle kommunen överta huvudmannaskapet för VA-

anläggningen. Ägarna av fastigheten 9:1 yrkade på att deras fastighet även fortsättningsvis 

skulle stå utanför anläggningen och anförde som stöd för yrkandet att de absolut inte hade nå-

gon nytta av anläggningen och att föreningen valt att belysa den allmänna vägen i egen regi för 

stå för dem. Mark- och miljödomstolen delade inte deras bedömning och tyckte tvärtom att det 

var av väsentligbetydelse för 9:1 att vägen var belyst. Det bedömdes även vara av väsentlig 

betydelse att delta i centrumanläggningen trots att fastigheten redan var utrustad med separata 

anläggningar som får anses fylla samma funktion. Mark- och miljööverdomstolen delade be-

dömningen om väsentlighetsvillkoret. Det som går att se i domen är betydelsen detaljplanen 

har för bedömningen av väsentlighetsvillkoret. Nämligen att alla fastigheter inom detaljplane-

området är med i den nya gemensamhetsanläggningen och att det inte fanns något i anlägg-

ningsbeslutet som stred mot detaljplanen enligt 9 §. 

 

I en annan dom där domstolen har behövt ta ställning till väsentlighetsvillkoret där vissa av 

fastigheterna redan haft tillgång till egen utfart antingen genom servitut eller på egen fastighet. 

Bedömde domstolen96 att eftersom kommunen ställt krav på vändplanens utformning och ingen 

av fastigheterna har tillgång till någon alternativ utfartsväg var det av väsentlig betydelse för 

samtliga fastigheter delta i anläggningen. Det centrala var att fastigheterna måste få en säker-

ställd utfart med reglerad förvaltning och vändplan. 

																																																								
94	Svea hovrätt Ö 2007-08, Hovrätten för Västra Sverige Ö 3227-03, Hovrätten för Nedre 
Norrland Ö 1286-02.  
95	HovR F 123-15. 
96	HovR F 5639-14. 
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I en förrättningen uttryckte en förrättningsman att det inte kunde anses vara av väsentlig bety-

delse för en fritidsfastighet att ha bilväg fram till fastigheten utan att för sådana fastigheter är 

”nöjaktigt med gångväg” på 300 meter. Domstolen höll – på goda grunder – inte med i den 

bedömningen och menade att någon åtskillnad i lagen saknas för resonemanget.97 Domstolen 

slog fast att det är av väsentlig betydelse för alla typer av fastigheter att ha tillgång till väg. Att 

med stöd av allemansrätten ta sig över en fastighet för att till fots ta sig till egen fastighet kan 

inte kopplas till fastighetens funktion. 

 

Miljöskäl kan ligga till grund för bedömningen av väsentlighetvillkoret.98 Om en befintlig an-

läggningen är av undermålig kvalité och inte uppfyller gällande miljökrav kan det vara av vä-

sentlig betydelse för berörda fastigheter att en gemensamhetsanläggning inrättas. 

 

Även trafiksäkerhet kan beaktas vid bedömning. En fastighet hade möjlighet till en direktutfart 

till allmän väg men av trafiksäkerhetsskäl bedömdes det av vägverket som en säkerhetsrisk. 

Följden av vägverkets beslut blev att fastigheten saknade egen utfart. Därför var det av väsentlig 

betydelse för fastigheten att delta i gemensamhetsanläggningen ehuru att fastighetsägarna plä-

derade för egen utfart.99 

 

Nu torde läsarna av uppsatsen begripa att det normalt anses att tillgång till väg är av väsentlig 

betydelse för alla fastigheter. Oavsett om fastigheten ligger inom eller utom planlagt område. 

Har man nu sin fastighet på en ö utan vägförbindelse försvårar det förvisso. Centralt då är att 

man har tillgång till parkeringsplats för bil i närheten av sin båtplats. En rättslig fråga som då 

kan uppstå är om man som ägare av en fastighet på en ö ska behöva delta i en anläggning på 

fastlandet. Nacka Tingsrätt har behandlat frågan100 och konstaterade att, eftersom han hade ett 

avtal med en annan förening utanför samfällighetsföreningens båtnadsområde, kunde det inte 

bedömas vara av väsentlig betydelse för ö-fastigheten att ha del av gemensamhetsanläggningen. 

Följden blev att ägaren kunde utträda ur gemensamhetsanläggningen. När sen rättsfallet gick 

upp till mark- och miljööverdomstolen hade parterna kommit överens om att ö-fastigheten fort-

farande skulle ingå i anläggningen, därav behandlades frågan överhuvudtaget av högre instans. 

																																																								
97	HovR F 10184-13. 
98	HovR 9914-13. 
99	HovR Ö 0509-08. 
100	HovR	F	9006-13.	
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Här ser vi hur båtnadsområdet i lägre instans fick en avgörande betydelse trots att väsentlig-

hetsvillkoret inte ska bedömas på den grunden. Bara det faktum att fastighetsägaren ansåg att 

han lika gått kunde gå en lite längre bit ska i sammanhanget inte beaktas som skäl i väsentlig-

hetsbedömningen. Till syvende och sist ska väsentligheten prövas först, sen kan båtnad och 

övriga villkor aktualiseras. 

 

Om ansvaret för underhåll och drift inte är klarlagt mellan fastighetsägarna är enbart det faktum 

skäl för att bedöma att det är av väsentlig betydelse för berörda fastigheter att en gemensam-

hetsanläggning inrättas.101 Vidare har mark- och miljödomstolen konstaterat att blott det faktum 

att det råder meningsskiljaktigheter mellan fastighetsägarna om drift och underhåll talar den 

specifika omständigheten för att en gemensamhetsanläggning ska inrättas.102 

 

Mark- och miljööverdomstolen har i en klargörande dom diskuterat skillnaden mellan servitut 

och gemensamhetsanläggningar.103 Servitutfiguren enligt Jordabalkens 14 kap. 1 § 2 st. och 

Fastighetsbildningslagens 7 kap. 1 § 2 st. förenas med skyldigheten för fastighetsägarna av den 

tjänande fastigheten att underhålla anläggningen som avses med servitutet. Gällande official-

servitut enligt fastighetsbildningslagen gäller därutöver att åtaganden om underhåll måste 

grunda sig på överenskommelser mellan ägarna av tjänande och härskande fastighet. Därav blir 

reglerna om servitut omöjlig att tillämpa om man med bindande verkan vill reglera underhålls-

ansvaret mellan härskande fastigheter. Således blir det olämpligt att använda servitut för att 

säkerställa en långsiktig ändamålsenligt väghållning på frivillig väg eftersom det i sådana fall 

måste alla fastighetsägare vid varje enskilt tillfälle vara överens om alla åtgärder som behöver 

vidtas. Som ett led i att trygga väghållningen är det inte enbart en fråga om rätten att använda 

vägen utan även skyldigheten att underhålla vägen och det kan enbart säkerställas genom att en 

gemensamhetsanläggning inrättas. Väsentlighetsvillkoret är därmed att anse som uppfyllt för 

samtliga fastigheter. 

 

I de fall när ett område är tydligt planlagt och utgör en väl avgränsad och sammanhållen grupp 

av bebyggelse men att fastigheterna nyttjar anläggningen olika är det fastighetens typiska behov 

som ska bedömas.104 Det som går att utläsa ur resonemanget är att fastigheten kan ha ett behov 

																																																								
101	Se HovR 5032-09; HovR F 8675-12.  
102	HovR F 8675-12. 
103	MÖD 2015:41. 
104	Se HovR 2007-08. 
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av åtkomst inom området och det är ointressant i sammanhanget om ägaren av fastigheten just 

nu använder och har nytta av anläggningen och om de förhållanden som råder inom området. 

 

4.1 Slutord 
Att i domarna få en klar bild av hur väsentlighetsvillkoret prövas och vad som i sak avgjort 

varje fall har varit väldeligen utmanande. Främst för att det i domarna inte går att utläsa hur det 

ser ut på platserna där fastigheterna står. I stället hänvisar domstolarna till förarbetsuttalandet 

att det ska finnas en påtaglig nytta med anläggningen, vilket kongruerar med NJA 1997 s. 491 

där HD fastslog att det ska vara avgörande i bedömningen. I fallet RH 2006:15 ”småbåts-

brygga” kan åtminstone implicit utläsas att detaljplan kan påverka tolkningen av väsentlighets-

villkoret. I lekplatsfallet, RH 2007:36, som uppenbart ligger inom planlagd område, blev tolk-

ningen att det var av väsentlig betydelse att ha del av anläggningen. Analysen av rättspraxis blir 

att det inom planlagt område finns fler faktorer, som trafiksäkerhet, tillsyn av barn, tillgång till 

promenadstråk etcetera som påverkar bedömningen och gör det lättare att landa i bedömningen 

där en gemensamhetsanläggning anses vara av väsentlig betydelse för fastigheten. Om än inte 

nu men i en tänkt framtid.  

 

Att detaljplaner finns i områden där många människor vistas torde vara uppenbart. Och att pla-

nerna på något viss existerar för att trygga en ändamålsenligt markanvändning finns det skäl att 

anta. Resultatet av resonemanget blir att fler fastigheter kommer ha en nytta av en anläggning, 

må hänt att det kan framstå en aning barockt att ett pensionärspar ska behöva delta i anlägg-

ningen i huvudsak planerat för barn men det är inte detta som ska beaktas. Det är fastighetens 

nytta nu och i framtiden som ska beaktas. Egentligen saknas det i lagtexten utrymme för att 

göra olika bedömningar om det är inom eller utom plan men att det görs olika bedömningar 

framstår ändå som rimligt, i ett längre perspektiv. Såvida inte anläggningen har meddelats i 

bestämmelser om en anläggning under planens genomförandetid, enligt 6 a §, under den förut-

sättningen görs ingen väsentlighetsbedömning.  

 

Detaljplanens betydelse framkommer mest explicit i MÖD F 6885-14 där det avgörande i vä-

sentlighetsbedömningen var att anläggningen var förutsatt i plan, hade anläggningen inte varit 

det är det troligt att väsentlighetsvillkoret inte hade godtagits genom hänvisning till RH 2006:15 

och RH 2007:36. 
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