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Jag ingår i styrelsen i en samfällighet i Karlskrona och samfälligheten är en s.k. LGA-

samfällighet. Vi har på vårt område två garagebyggnader som f n inte ingår som 

anläggningar i samfälligheten. Efter kontakt med Lantmäteriet har jag förstått att enda 

möjligheten är att Lantmäteriet genomför en omprövningsförrättning och upplöser vår 

gamla LGA-samfällighet och i stället bildas en samfällighetsförening och då kan garagen 

ingå som anläggning. Nu kommer jag till min fråga: Finns det några skillnader och vilka är 

dessa i så fall mellan vår nuvarande LGA-samfällighet och den nya samfällighetsföreningen 
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Hej,  

 

LGA-samfälligheter är bildade för förvaltning av gemensamhetsanläggningar som har 

tillkommit enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Lagen är en äldre lag som i 

mångt och mycket liknar dagens lag om gemensamhetsanläggningar (anläggningslagen) men 

den tillämpas fortfarande på de LGA-samfälligheter som inte har ombildats till 

samfällighetsföreningar.  

 

De viktigaste skillnaderna mot dagens samfällighetsföreningar är följande:  

 

För att en LGA-samfällighet ska ha förmånsrätt i de delägande fastigheterna fordras att en 
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sådan förmånsrätt till ett visst belopp har fastställts i anläggningsbeslutet. 

Samfällighetsföreningar har istället en generell förmånsrätt för föreningens fordringar i de 

delägande fastigheterna. 

 

En samfällighetsförening måste ha obligatoriska stadgar med visst innehåll vilket en LGA-

samfällighet inte måste ha. 

 

En LGA-samfällighet kan själv inom ramen för förvaltningen besluta att ta ut kostnader 

genom avgifter i stället för andelstal. Motsvarande avgiftdebitering för 

samfällighetsföreningar måste i princip ha stöd i ett anläggningsbeslut. 

___________________________________________________________________________ 

 

Min (Lars-Åke Carlssons) kommentar: 

Jag är ingen jurist och ingen expert men kan ändå komma med några funderingar med 

anledning av vad experten sagt. Mina kommentarer är inga fakta utan mer ett underlag för 

diskussion. 

När det gäller förmånsrätten så framgår det av vårt anläggningsbeslut av 5 § 7 punkten 

följande: ”Förmånsrätter i de anslutna fastigheterna ska ej fastställas”. Jag kan bara tolka 

detta som att det inte fastställts något belopp för förmånsrätt och att vår LGA-samfällighet 

därmed inte har någon förmånsrätt. Så skillnaden blir i så fall när det gäller förmånsrätt 

att en samfällighetsförening har en generell förmånsrätt i de boendes fastigheter jämfört 

med vår LGA-samfällighet som alltså saknar den rätten. 

Han säger vidare att en samfällighetsförening måste ha stadgar med ett visst innehåll 

vilket alltså vår LGA-samfällighet inte behöver.  Vad han menar med ett visst innehåll vet 

jag inte men man kan ju anta att kraven och styrningen i stadgarna därmed är mer reglerat 

för en samfällighetsförening än vad den är för en LGA-samfällighet.   

Den avslutande skillnaden är dock intressant eftersom han säger att en LGA-samfällighet 

kan själv besluta om att ta ut avgifter inom ramen för sin förvaltning i stället för andelstal. 

Det är ju precis det vi gör i dag genom att ta ut avgifter för parkeringsplatserna och lägga 

in dessa medel i vår fond som sedan används för förvaltningen av samfälligheten. Han 

säger vidare att motsvarande avgiftsdebitering för en samfällighetsförening måste i princip 

ha stöd i anläggningsbeslutet. Skillnaden här blir alltså att den avgiftsdebitering för 

parkeringsplatserna som vi nu använder inte kan fortsätta om vi blir ombildad till en 

samfällighetsförening och vad det innebär i praktiken är svårt att bedöma utan får i så fall 

utredas mer noggrant.     

 


