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Ersättning till övriga delägare vid 
avstyckning av fastighet 
 
Styrelsen fick på årsstämman i uppgift att ytterligare bereda frågan om ersättning till 
de övriga delägarna i samfälligheten vid avstyckning av fastighet. Detta dokument 
syftar till att förklara hur ersättning fastställs, beskriva hur styrelsen anser att sådana 
situationer ska mötas i framtiden, samt bjuda in medlemmarna att komma med 
kommentarer och synpunkter av relevans för en eventuell revision av vår uppfattning.  
 
Skriv i så fall till fv-styrelse@live.se. Lantmäteriets värderingsutredning är tillgängligt 
för alla delägare som ytterligare underlag om så önskas. 
 
I korthet anser styrelsen att 69.000 kronor är en skälig ersättning till de övriga 
delägarna när ny fastighet träder in i vår gemensamhetsanläggning oberoende av 
hur den nya fastigheten ska användas. 
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Ersättning till övriga delägare vid 
avstyckning av fastighet 
 

Premiss/bakgrund 
Fagerholms vägföreningen är en samfällighetsförening som är bildad för att förvalta 
gemensamhetsanläggningen Värmdö Brunn g:a 1. Anläggningen består av 
Fagerholms vägar (mer än 7,2 kilometer), stora grönområden, vatten mm. På 
Fagerholm är vi 162 fastigheter vars ägare är medlemmar i vägföreningen och 
därmed delägare i gemensamhetsanläggningen.  
En vald styrelse handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag, 
stadgar och stämmobeslut och ska vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas 
gemensamma bästa. 
Värmdö Brunn G:a 1 har ett betydande ekonomisk värde. 
Fördelning av kostnaderna för drift av gemensamhetsanläggningen (årsavgiften) sker 
efter andelstal. Våra stadgar bestämmer att fastigheter som används för 
helårsboende har 4 andelar, för fritidsboende 3 andelar och obebyggd fastighet har 1 
andel. I allt är det för närvarande 565 andelar. 
 

Vad händer när ny fastighet kommer till vid avstyckning? 
Vid avstyckning inträder ny fastighet i vår samfällighet. Den nya fastighetens ägare 
blir medlem av föreningen och som sådan skyldig att betala årsavgift enligt av 
Lantmäteriet tilldelat andelstal. Hen blir också delägare i Värmdö Brunn g:a 1.  
För att de befintliga delägarnas värde i gemensamhetsanläggningen inte ska 
urvattnas ska enligt Anläggningslagen (AL) «ägaren förpliktas att utge ersättning till 
övriga delägare». 
 
AL 37 §:  Inträder fastighet i bestående samfällighet, ska ägaren förpliktas att utge 
ersättning till övriga delägare för den andel i ett enligt 39 § beräknat överskott som 
tillföres honom genom anslutningen. 
 
Viktigt att känna till är att ersättningsreglerna i anläggningslagen är tvingande och 
därmed inte kan avtalas bort av parterna (avstyckaren och föreningen). De kan inte 
heller frångås i stadgar eller vid stämmobeslut i föreningen eller åsidosättas av 
Lantmäteriet. 
 
Om en fastighet som inträder i en bestående samfällighet ska betala ersättning till de 
övriga delägarna, är alltså inte en diskussionsfråga varken för styrelsen eller på 
stämma. Diskussionsfrågan är däremot hur stor ersättningen ska vara. 
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Men detta har ju inte gjorts tidigare! 
Det är korrekt. Tidigare var det inte ovanligt att lantmäterimyndigheterna– i strid med 
lagen och de övriga ägarnas intressen – 
accepterade en ersättning lika med 0 även om 
anläggningen ifråga hade ett betydligt större 
värde. Lantmäteriet har emellertid sedan tre till 
fyra år tillbaka börjat följa lagen som lagstiftarna 
har förutsatt. -Dessa regler har alltid funnits i 
anläggningslagen, men tillämpningen av dem 
har stramats upp de senaste tre till fyra åren, 
skriver Riksförbundet enskilda vägar i sin 
medlemstidning Bulletinen nr 3-2010. Svea Hovrätt har dessutom i en prejudicerande 
dom i november 2019 slagit fast att ersättning alltid ska utgå i fall som detta.  
 
Utan att det föreligger ett ersättningsbeslut kan förrättning gällande avstyckning i 
princip inte avslutas och avstyckningen därför heller inte genomföras. 
 

Hur fastställs ersättningen?   
Två parter 
I frågan om ersättning är det två parter. Den som styckar av på den ena sidan och de 
övriga delägarna på den andra. Om gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening, företräder föreningen delägarna. Styrelsen handhar 
föreningens angelägenheter.  
 

Två alternativ 
När det gäller hur stor ersättning avstyckaren ska betala till de övriga delägarna, är 
det två spår: 
 Alternativ 1: AL 43 § som innebär att parterna kommer överens om ett 

ersättningsbelopp som Lantmäteriet i sin tur ska göra en skälighetsbedömmning 
av. Detta är det normala tillvägagångssättet. Om parterna inte kan eller vill 
komma överens inträder: 

 Alternativ 2: AL 42 a § som innebär att Lantmäteriet gör en värdering av 
anläggningen, fastställer andelstalet och kommer därigenom fram till en 
ersättning. Här är det alltså inte fråga om vad parterna tycker utan om vad 
Lantmäteriet besluter. 
 

Vilket värde har anläggningen? 
Till grund för ett ersättningsbeslut - oberoende av om det fattas av Lantmäteriet 
(alternativ 2) eller som en överenskommelse mellan parterna (alternativ 1) - måste 
det ligga en uppfattning om anläggningens värde. Ofta (det gäller även Fagerholms 
Vägförening) saknar styrelsen kompetensen att göra en sådan bedömmning. Normalt 
har inte heller avstyckaren det.  
 

Pilotfall enligt alternativ 2 
Det fall som nämndes på årsstämman är det första fallet på Fagerholm efter att 
Lantmäteriet har ändrat sin praxis, med andra ord för oss ett pilotfall. Att välja det 

«Dessa regler har alltid funnits i 
anläggningslagen, men tillämpningen av dem har 
stramats upp de senaste tre till fyra åren.» 

BULLETINEN NR 3-2020 
Riksförbundet enskilda vägars 
medlemstidning 
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normala tillvägagångssättet (alternativ 1) förutsätter som nämnts att parterna kan 
göra en relevant uppskattning av gemensamhetsanläggningens totala värde. En 
viktig förutsättning för att använda detta alternativ 1 saknades alltså. 
 
För att kunna ta till vara medlemmarnas intressen på ett försvarligt sätt ville styrelsen 
att Lantmäteriet skulle göra en värderingsutredning, alltså alternativ 2. Den andra 
parten motsatte sig inte detta.  
 
Lantmäteriet inspekterade våra ägor och kom (i Värderingsutredning, ärendenumer 
AS 1890 daterad mars 2020) med hjälp av sin förenklade schablonmetod fram till ett 
värde på 11 134 943 kronor plus föreningens kassabehållning och fonderade medel 
minus föreningens skulder. Värdet för vägen (10 756 800 kronor) uppskattades med 
hänsyn till kostnaderna för dess utförande samt till anläggningens ålder och fortsätta 
användbarhet. Värdet på grönområderna uppskattades med 1 krona pr kvadratmeter. 
 
Baserad på värderingen fattade Lantmäteriet sitt ersättningsbeslut enligt AL 42 a § 
och eftersom avstyckaren inte överklagade beslutet daterat 6 juni 2020, skickade 
föreningen faktura på nästan 80.000 kronor i enlighet med beslutet. 
 
En fördel med tillvägagångsättet i pilotfallet är att styrelsen av neutral myndighet fått 
ett beräknat värde på vår gemensamhetsanläggning som kan ligga till grund vid 
framtidiga avstyckningar enligt Alternativ 1. 

 
Framtida fall enligt alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att parterna kommer överens om ett ersättningsbelopp som 
Lantmäteriet i sin tur gör en skälighetsbedömmning av. Lantmäteriet har alltså i 
utgångspunkt inte någon åsikt utan överlåter till parterna att komma överens om ett 
för båda parter rimligt belopp. Styrelsens uppgift i en sådan diskussion med 
avstyckaren är att se till att de övriga delägarnas intressen tas till vara på ett juste 
sätt. 
 
Om Lantmäteriet inte har någon åsikt om ersättningens storlek så framgår emellertid 
av AL, att ersättningen ska motsvara "den andel i ett enligt 39 § beräknat överskott 
som tillföres honom". Om överskott i AL 39 §’s mening skriver Lantmäteriet att det är 
anläggningens värde plus föreningens tillgångar minus föreningens skulder.  
 
En ersättning som «inte uppenbart avviker» från bestämmelserna i 
anläggningslagen, kommer normalt bli godkänt av Lantmäteriet. 
Lantmäteriet har i sin bedömning tagit hänsyn till kostnaderna för vägarnas utförande 
samt till anläggningens ålder och fortsätta användbarhet. För styrelsen låter det 
rimligt att Fagerholms delägare genom alla decennier som vägen har anlagts och 
underhållits har lagt ned i storleksordning 11 miljoner kronor eller mer i dagens 
penningvärde, för att få den standard vägen har i dag.  Kostnaderna för att bygga en 
motsvarande väg i dag skulle troligtvis vida överstiga 11 miljoner kronor. 
 
Man kan också fråga sig hur mycket möjligheten att ansluta sig till föreningens väg är 
värd. Eller tvärtom; hur mycket mindre skulle en avstyckad tomt vara värd om det inte 
fanns en väg att ansluta sig till? I det perspektivet är förmodligen en engångssumma 
på 69.000 kronor för permanent anslutning överkomligt. 
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Huruvida 11,134 miljoner för hela anläggningen (vägar plus grönområden) är högt 
eller lågt värderat är svårt att bedömma, men mycket talar för att det är ett lågt 
belopp bl.a. eftersom våra stora och vackra grönområden som de flesta av oss 
betraktar som värdefulla, av Lantmäteriet är värderade till blygsamma 378 143 kronor 
= 1 krona (!) pr kvadratmeter. Utifrån den allmänt rådande uppfattningen på 
årsstämman borde med andra ord 11.1 miljoner kronor vara en mycket blygsam 
värdering.  
 
Styrelsen finner därför att om man accepterade ett värde som grund för ersättning 
som är lägre än Lantmäteriets värdering, skulle det strida mot våra medlemmars 
intressen. Vi har dock valt att inte bestrida värderingen, utan vi kommer att lägga oss 
på den nivån i diskussioner med framtida avstyckare. 
 

Äger alla delägare lika mycket av anläggningen eller äger vi enligt 
andelstal? 
Svaret är av intresse vid beräkningen av ersättning. Skal en ägare som styckar av en 
obebyggd tomt betala mindre i ersättning än en som styckar av en tomt 
för helårsboende, d v s 1/565-delar respektive 4/565-delar? Eller ska båda betala lika 
mycket; 1/162-del eftersom vi är 162 delägare? Lantmäteriet har i nämnda utredning 
använt andelstal.  
 
När AL 15 § talar om andelstal är det i förbindelse med fördelning av kostnader 
(årsavgiften) och inte ägande. Vi har kommit fram till att det mest naturliga är att alla 
betalar samma ersättning eftersom vi tror att den allmänna uppfattningen i föreningen 
är att vi alla äger lika. Styrelsen kommer ha det som utgangspunkt vid framtidiga 
diskussioner gällande avstyckning. 
 

Vilket ersättningsbelopp bör utgå vid avstyckning?  
Baserat på ovan information är det styrelsens uppfattning att 69 000 kronor (11,1 
miljoner fördelad på 162 fastigheter) är en rimlig ersättning till de övriga delägare när 
tomt styckas och ny fastighet träder in i vår samfällighet. Detta oavsett om tomten 
skall användas som helårs- eller fritidsbostad eller som obebyggd tomt. Då har hen 
dessutom fått sin del av "plus föreningens kassabehållning och fonderade medel 
minus föreningens skulder" i rabatt :-)  
 

Är detta ett rimligt belopp? 
De befintliga delägarna har genom sina avgifter under alla de decennier vägen har 
blivit till, ganska säkert lagt ned minst 69 000 kronor i dagens penningvärde var för 
sig. Att bygga nya vägar om de existerande vägarna inte fanns skulle förmodligen 
också kosta mycket mer. Vidare antar styrelsen att det faktum att det finns en väg att 
ansluta en styckad fastighet till ökar värdet på fastigheten med betydligt mer än 
69 000 kronor. I tillägg får den nya ägaren köpa 1/163 av våra samlade 
grönområderna för 1 krona pr kvadratmeter.  
 
Styrelsen finner därför att detta belopp är en rimlig ersättning till de övriga delägarna 
och har för avsikt att ha det som ingång i diskussioner om framtida avstyckningar till 
behov finns att be Lantmäteriet göra en ny värdering.  
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Lantmäteriets godkännande av ersättningsbelopp 
Lantmäteriet fattar inget ersättningsbeslut vid avstyckningar enligt Alternativ 1, utan 
beslutar endast om att godkänna (eller inte godkänna) den inlämnade 
överenskommelsen. Dock skall Lantmäteriet inför det beslutet göra en 
skälighetsbedömning, så att den överenskomna ersättningen inte avviker för mycket 
från en ersättningsberäkning enligt anläggningslagens regler. Syftet är att bevaka 
alla deltagande fastigheters intressen.  
 
En överenskommelse i linje med Lantmäteriets egen värdering kommer naturligtvis 
bli godkänd, det skulle troligtvis också ett lägre belopp bli som inte uppenbart avviker 
från lagens regler. Ett lägre belopp skulle dock innebära en värdeöverföring från de 
övriga delägarna till avstyckaren som styrelsen på de övriga ägarnas vägnar bör 
motsätta sig. 

Styrelsens roll 
Styrelsens uppgift är att se till att de övriga drygt 160 delägarna i samfälligheten får 
skäligt betalt för det en ny delägare får tillgång till.  
 
Att förhandla om ersättningsbelopp med blivande avstyckare ligger enligt styrelsens 
uppfattning inom ramen för det som är styrelsens ansvarsområde åtminstone så 
länge överenskommelsen inte avviker nämnvärt från de riktlinjer lagen ger.  
 
Skall styrelsen använda andra sätt att värdera tillgångarna eller annan 
fördelningsprincip än detta som grund för beräkning av ersättning bör förslag 
till sådana läggas fram som en motion till ett årsmöte. 

Betalning 
Betalning ska normalt ske till föreningen inom tre månader efter att 
ersättningsbeslutet vinner laga kraft, men styrelsen kan avtala med styckaren att hen 
kan få anstånd med betalningen t.ex till hen sålt avstyckningen.  
 
Som utgångspunkt ska föreningen fördela beloppet på övriga delägare. Det sker 
genom att beloppet redovisas som inkomst i föreningen och på så sätt gynnas alla 
delägare. 


