
 

 

Marksamfälligheter –  
främmande verksamhet 
 

Marksamfälligheter har hamnat lite i 

skymundan för den vanligare 

samverkansformen 

gemensamhetsanläggning. För en 

samfällighetsförening kan det dock vara en 

fördel att förvalta en marksamfällighet 

istället för en gemensamhetsanläggning. 

Detta på grund av att en förening blir friare 

i sin förvaltning.  

I mitt examensarbete undersöks hur det angivna 

ändamålet i en lantmäteriförrättning styr 

användningen av marksamfälligheter och vad 

en samfällighetsförening får göra med en 

marksamfällighet som de förvaltar utan att det 

blir främmande verksamhet.  Därutöver har en 

jämförelse gjorts med gemensamhets-

anläggningar och fastigheter som ägs av 

samfällighetsföreningar för att se om det finns 

skillnader i hur ändamålet sätter ramarna för en 

samfällighetsförening.  

I 18 § i lagen om förvaltning av samfälligheter 

finns en bestämmelse som säger att en 

samfällighetsförening inte får bedriva 

verksamhet som är främmande för det ändamål 

som samfälligheten ska tillgodose. Exempel på 

främmande verksamhet kan vara: en kulturell 

verksamhet, festverksamhet eller någon form av 

kommersiell verksamhet. Att t.ex. avsätta 

pengar till trivselaktiviteter är en typ av 

främmande verksamhet.  

Det vanligaste ändamålet för både 

marksamfälligheter och gemensamhets-

anläggningar är vägar och gator. För 

gemensamhetsanläggningar är det viktigt att 

precisera ändamålet och vilka tillbehör 

anläggningen behöver, då det kan bli stora 

problem att komplettera anläggningen senare. 

Att t.ex. ordna gatubelysning eller bygga om 

vägen med annat material skulle kunna medföra 

stora problem om det inte står något om detta i 

anläggningsbeslutet.  

 

 

 

Det vanligaste ändamålet för både marksamfälligheter 

och gemensamhetsanläggningar är vägar och gator.  
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För marksamfälligheter förvaltade av en 

samfällighetsförening finns det endast ett 

domstolsavgörande rörande främmande 

verksamhet. Att avgöranden av denna typ är 

sällsynta beror bland annat på att det inte finns 

så många föreningsförvaltade 

marksamfälligheter. Utifrån en studie kom jag 

fram till att det endast fanns 913 

samfällighetsföreningar som enbart förvaltade 

en eller flera marksamfälligheter och 

tillsammans så förvaltar de 5805 av totalt 

116 341 marksamfälligheter. Vidare beror det 

på att en del marksamfälligheter har en 

överliggande gemensamhetsanläggning med 

samma ändamål. Det beror också på att det inte 

går att styra markanvändningen på samma sätt 

för en marksamfällighet som det går att styra 

användningen av en gemensamhetsanläggning.  

Ovanliggande gemensamhetsanläggning 

När en gemensamhetsanläggningar ligger 

ovanpå en marksamfällighet med samma 

ändamål så är gemensamhetsanläggningen 

styrande vad gäller användning av 

anläggningen utifrån vad som anges i beslutet 

vid dess bildande. Marksamfälligheten ger svar 

på ägandet av marken. När det gäller upplåtande 

av rättigheter så är det både marksamfälligheten 

och gemensamhetsanläggningen som styr.  

Fördelaktigt att förvalta marksamfälligheter 

Gemensamhetsanläggningar är striktare än 

marksamfälligheter när det kommer till vad en 

förening kan göra med marken som de förvaltar. 

Gemensamhetsanläggningar är bundna till vad 

som står i anläggningsbeslutet och en förening 

kan inte utöka skötseln av fler ändamål utan en 

ny lantmäteriförrättning. Marksamfälligheter är 



 

 

istället mer beroende av hur de är utformade och 

vad de skulle kunna användas till. Eftersom 

ändamålet för en marksamfällighet är likt en 

fastighets ändamål ingen markanvändnings-

bestämmelse. Utan markanvändningen för en 

fastighet och marksamfällighet prövas istället i 

annan ordning, där t.ex. detaljplaner, bygglov 

m.m. är styrande för hur marken får och kan 

användas. Vid föreningsförvaltning så är det 

därför upp till föreningen att själva bestämma 

hur de vill använda marken förutsatt att de har 

eller kan få tillstånd.   

För en förening så kan det därför vara 

fördelaktigt att förvalta en marksamfällighet. 

Detta på grund av att föreningen annars kan få 

stora förrättningskostnader för att göra något 

som oftast anses naturligt av de flesta som t.ex. 

att ordna gatubelysning när det inte står något 

om detta i anläggningsbeslutet. Ett annat 

exempel kan vara att inom område för 

småbåtshamn så vill man bygga förråd för 

flytvästar m.m., men att det inte finns något stöd 

för detta i anläggningsbeslutet och att 

utförandetiden har gått ut. 

Examensarbetet kan laddas ned från 

lup.lub.lu.se 
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