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Vilka vattenanläggningar finns på 

fastigheten?

Är det dina egna eller ingår de i en 

gemensam anläggning med grannfastigheterna?

Omfattas fastigheten av en markavvattningssamfällighet?

(Dikningsföretag, invallningsföretag och sjösänkningsföretag)
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Samarbete behöver regler
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För att detaljdräneringen av enskilda fält ska fungera, 

behöver vattnet ledas vidare.

Foto: Anuschka HeebFoto: Anuschka Heeb



 Landsarkivet

 Lantmäterimyndighet - företag före ca år 1920

 Länsstyrelsen - företag efter ca år 1920

 Mark- och miljödomstol

Arkiveringsmyndighet



Dikningsföretag/år



Dikningsföretag/år



Förvaltning i lagstiftning



Skillnad DL, ÄVL, VL - SFL

 Stadgar

 Styrelse

 Ekonomi

För alla så gäller - Ledamöter behöver inte vara deltagare

I SFL rekommenderar vi föreningsförvaltning



Anledning till att aktivera en samfällighet

 Lagen – styrelse eller konsensus

 Behov av underhåll  

 Bevaka rättigheter och skyldigheter



Har ni en styrelse i samfälligheten?



Vet du vart ni kan vända er med 

frågor hur ni kan bilda en ny styrelse 

i samfälligheten? 



Hur aktivera en samfällighet?

 Förbered ett första möte

• Ta fram en aktuell deltagarförteckning och bestäm vilka 

som ska kallas till mötet

• Kallelse

• Dagordning

 Genomförande av första mötet

• Välj styrelse, bestäm dess uppdrag (t.ex. uppdatera 

kostnadsfördelningslängd, underhåll, …)

• För protokoll, registrera styrelse (länsstyrelsen el. 

Lantmäteriet)



Styrelsens uppgifter

 Representera samfälligheten 

• Kommunen

• Vägsamfälligheter

• Trafikverket

• …

 Utreda och utföra underhåll.

• Hantera t ex rensmassor och intrång 

 Verkställa stämmans beslut

 Uppdatera kostnadsfördelningslängden

 Ansvara för löpande förvaltning



Lantmäteriets Arken



Lantmäteriets Arken



Länsstyrelsens webbGIS



Länsstyrelsens webbGIS



Länsstyrelsens webbGIS



Vad innehåller akterna?

 Utlåtande

• Avrinningsområde

• Dimensioneringskriterier

• Höjdsystem

• Fixpunkter

 Plan och profilritningar

 Värderingslängd 

– fastigheter & ägofigurer

 Kostnadsfördelningslängd

- fördelning av kostnader vid 

underhåll







Markavvattningsföretag

Profil: bottendjup, bredd, släntlutning, fixpunkter



Markavvattningsföretag

Tvärsektioner: krön, bottenbredd, släntlutning



Verkligheten? - Vilka förändringar har 

skett och vem äger vad?

• Har det skett förändringar?

• Vilka har nytta av 

vattenanläggningen idag?



Kostnadsfördelningslängd

Båtnadsområde – ägofigurer. Andel/fastigheter



Frågor?

TACK!
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