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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Samäganderätt innebär ett gemensamt ägande av sak (såsom lös egendom, fastighet, 

aktie, obligation). Det är en vanlig form av ägande och kan uppstå i många olika 

situationer. Sambor, vilkas egendom av visst slag inte omfattas av sambolagen, innehar 

ofta egendom med samäganderätt. Vidare kan makar och registrerade partner inneha 

egendom med samäganderätt, men även personer som inte har ett familjerättsligt 

förhållande.  

 
Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt är den lag som reglerar den samägda egendomens 

förvaltning, där huvudregeln är att varje förfogande över den samägda egendomen i 

dess helhet eller företagande av förvaltningsåtgärd förutsätter enighet mellan delägarna. 

Lagen är dispositiv och parterna kan således fritt avtala bort den eller modifiera dess 

tillämpning genom avtal.  

 
Lagen är åldrad och har till stor del på grund av den otillfredsställande vägledningen 

blivit kritiserad för sin brist på flexibilitet. Den anger ingen lösning på problemet när 

delägarna är oeniga om hur samägandet ska avslutas, men eniga om att den samägda 

egendomen inte ska försäljas på offentlig auktion. När det till exempel handlar om 

egendom som för samtliga parter inte bara har ett materiellt värde utan även ett 

affektionsvärde, kan således lagens utformning skapa problem.1 Nedanstående utgör de 

två lösningar som lagen erbjuder när meningsskiljaktigheter uppstår kring hur 

samägandet ska hanteras.  

 
Kan inte delägarna enas om den samägda egendomens förvaltning kan varje delägare 

ansöka om att rätten ska förordna att egendomen under viss tid omhändertas av god 

man.2 Är delägarna inte eniga om hur upplösande av samägandet ska ske, har envar av 

dem rätt att ansöka i domstol om att den samägda egendomen ska säljas på offentlig 

auktion.3 

                                                
1 Motion till riksdagen 2005/06:L320. 
2 3 § samäganderättslagen. 
3 6 § samäganderättslagen. 
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Även om det inte alltid handlar om stora summor pengar och värdet av den egendom 

som det tvistas om kan te sig vara obetydlig, är det ett rådande problem i och med att 

lagen inte ger någon vägledning i frågan och ingen av delägarna vill förlora den 

egendom som de anser sig ha rätt till. Konsekvenserna av detta problem är den tid som 

delägarna får ägna åt att lösa tvisten och de kostnader som kan uppstå i samband med 

förhandlingar, rättegång och dylikt, samt möjligen även resultera i dålig 

egendomsförvaltning.      

 

1.2 Problemformulering 
 
Finns det ett samhällsbehov och/eller ett enskilt behov av en förändring av 

samäganderättslagen och hur bör i sådana fall lagen ändras eller anpassas så att flera 

alternativa möjligheter kan ges när meningsskiljaktigheter kring samägandet uppstår?  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utföra en granskning av samäganderättslagen, samt 

företa en komparativ studie av norsk rätt och med hjälp av dessa två underlag som 

utgångspunkt utröna om och i sådana fall hur lagen bör ändras eller anpassas så att fler 

alternativa möjligheter kan ges när meningsskiljaktigheter kring samägandet uppstår.    

 

1.4 Avgränsningar 
 
Samäganderätt kan förekomma för både fast och lös egendom. Jag har valt att främst 

behandla samäganderätt av lös egendom då det för jordbruksfastigheter även finns en 

annan samäganderättslag, lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda 

jordbruksfastigheter. Vad gäller fast egendom blir således inte problemet med 

samäganderättslagen lika påtagligt, eftersom det finns annan lag att luta sig tillbaka mot 

och söka vägledning i. När det gäller fast egendom är det även möjligt att begära 

klyvning av fastigheten, vilket i många fall kan vara en lösning när 

meningsskiljaktigheter kring samäganderätten uppstår.  
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Vidare har jag, i den komparativa studien, valt att endast behandla norsk rätt, då det är 

ett av de rättssystem som ligger närmast det svenska, vilket gör att Norges motsvarighet 

till lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt är relevant att ta i beaktande och relatera till.  

 

1.5 Metod 
 
Uppsatsens beskrivande del vilar på ett de lege lata resonemang där jag har använt mig 

av rättsdogmatisk metod. Med hjälp av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har 

jag strävat efter att framställa, granska och ange gällande rätts regler och villkor. Då 

lagtexten inte är särskilt omfattande, har jag lagt stor vikt vid att studera förarbeten, 

relevanta rättsfall och doktrin, för att på så vis utläsa lagstiftarens och domstolarnas 

resonemang kring samäganderättslagens utformande och dess tillämpning. I denna del 

har även en komparativ studie med norsk rätt företagits, även detta med hjälp av 

rättsdogmatisk metod. Den komparativa studien belyser hur ett annat land med ett 

liknande rättssystem som vårt eget har löst frågan och den tjänar delvis som 

utgångspunkt för hur en ändring av den svenska samäganderättslagen bör ske.     

 

Vad gäller uppsatsens avslutande del som består av egna slutsatser och kommentarer, 

utgörs den av en tydlig de lege ferenda argumentation. Denna del av uppsatsen präglas 

både av gällande rätt och om det föreligger ett behov av en förändring av 

samäganderättslagen och hur denna förändring i sådana fall bör ske.  
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1.6 Disposition 
 
I kapitel 2 inleds uppsatsen med en överblick av begreppet samäganderätt, där jag 

beskriver vad samäganderätt är för något, hur den uppstår med mera. Syftet är att 

läsaren ska kunna skapa en förståelse för samäganderätten och vilka inledande aspekter 

som bör tas hänsyn till vid den fortsatta framställningen av samäganderättslagen.  

 

Därefter, i kapitel 3, följer en ingående behandling av samäganderättslagen och dess 

bestämmelser, vilket har till avsikt att utreda vilka olika omständigheter som kan bidra 

till och påverka bedömningen av det problem som avses i uppsatsen.    

 

I kapitel 4 behandlas den norska motsvarigheten till samäganderättslagen, nämligen 

sameigeloven, där relevanta aspekter i sistnämnda lag lyfts fram och jämförs med 

samäganderättslagen. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en bild av hur ett 

rättssystem som liknar vårt eget har valt att lagstadga samäganderätten och på vilket sätt 

delägarnas rättigheter i Norge formuleras och framhålls i lagen.    

 

En framställning av rättsordningen följer därefter i kapitel 5, där bland annat 

rättssäkerhet, vårt demokratisamhälle, gällande rätt och domstolarnas roll behandlas. 

Syftet med detta kapitel grundar sig i att ge en bild av vilka förväntningar medborgarna 

i vårt samhälle har och bör ha på rättssystemet och på vilket sätt dessa förväntningar kan 

uppfyllas. Framställningen är nödvändig för besvarandet av frågan om det finns ett 

samhällsbehov och/eller ett enskilt behov av en förändring av samäganderättslagen  

 

Slutligen följer mina slutsatser och egna kommentarer i kapitel 6 där fakta, 

kommentarer och dylikt från utredningen i samtliga ovannämnda kapitel används till att 

nå svaret på den problemformulering som är uppställd i avsnitt 1.2. 

 

 

 

 

 



 9 

2. Samäganderätt 
 

För makar, sambor och registrerade partner är principerna för äganderätt till egendom 

desamma.4 Det som sägs i nedanstående framställning gäller således för samtliga i 

föregående menings uppräkning, samt för övriga delägare som inte har ett 

familjerättsligt förhållande, även om endast en av dessa nämns och det inte framgår 

särskilt att det endast ska gälla för en viss typ av familjerättsligt förhållande.      

 

2.1. Samäganderättens uppkomst 
 
När två eller flera personer äger egendom tillsammans föreligger samäganderätt. 

Samäganderätt kan uppkomma på olika sätt, bland annat genom köp, byte, gåva eller 

testamente.5 Om parterna förvärvar egendom tillsammans, till exempel om de betalar 

hälften var, kan samägande uppstå. Vidare kan det även förhålla sig så att den ena parten 

betalar för egendomen ifråga, medan den andra parten lägger ut motsvarande belopp på 

löpande utgifter eller annan egendom.6 Det kan också vara så att egendom förvärvas 

endast av en person som sedan överlåter en del i denna, varpå samäganderätt föreligger. 

Vid arvfall är det viktigt att notera att dödsbodelägare inte blir samägare i och med 

dödsfallet. Dödsboet räknas istället som en juridisk person och ägare av den avlidnes 

efterlämnade egendom.7    

 

I samäganderättslagen stadgas vad som gäller vid samägande. Då lagen är dispositiv 

innebär det att parterna kan avtala om att annat ska gälla.8 Hur samäganderätt 

uppkommer framgår inte av samäganderättslagen, den består enbart av regler som utgår 

ifrån att samäganderätt redan föreligger och det finns inte heller någon annan lag som 

reglerar uppkomsten av samäganderätt.9 Av den orsaken får man istället vända sig till 

praxis för att söka svar om samäganderättens uppkomst.   

                                                
4 SOU 1999:104 s. 146. Se även NJA 1980 s. 705, NJA 1992 s. 163 och RH 1986:25. 
5 Walin, Samäganderätt, s. 16.  
6 SOU 1999:104 s. 147. 
7 Walin, Samäganderätt, s. 16.  
8 SOU 1999:104 s. 149. 
9 Ibid. s. 147. 
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2.1.1. NJA 1992 s. 163 - angående samäganderättens uppkomst  

 
I NJA 1992 s. 163 prövade HD om samäganderätt hade uppkommit i lös egendom av 

betydligt värde. I fallet var två före detta sambor oense om äganderätten till en 

fritidsbåt. Kvinnan ansåg att hon hade del i båten, medan mannen gjorde gällande att 

den var hans. I samtliga instanser utföll bedömningen till mannens fördel.10 Det viktiga i 

detta mål var dock inte utfallet, utan den redogörelse om gällande rätt som HD företog i 

domskälen. För att på bästa sätt återge det uttalande som är av grundläggande betydelse 

citeras det i det följande:  

 

”Frågan om viss lös egendom som förvärvats under ett samboförhållande tillhör endera 

sambon ensam eller båda samborna gemensamt med samäganderätt skall avgöras efter 

allmänna förmögenhetsrättsliga principer för förvärv av äganderätt, varvid dock måste 

beaktas den nära personliga och ekonomiska gemenskap som i allmänhet råder mellan 

sambor. Detta innebär att avgörande för äganderättsfrågan i princip är vem som har 

tillskjutit medel för anskaffande av egendomen; om båda samborna har tillskjutit medel, 

får egendomen anses innehas med samäganderätt. Frågan vem som har tillskjutit medel 

för inköp av viss egendom bör dock inte bedömas alltför formellt utan bör ses mot 

bakgrund av sambornas ekonomiska förhållanden i övrigt. Om båda samborna har 

inkomster och den ena sambon t.ex. svarar för löpande utgifter, såsom mat, hyra mm, 

medan den andra står för inköp av kapitalvaror, bör denna uppdelning inte vara 

avgörande för vem som skall anses ha bekostat inköpet (jfr NJA II 1921 s 89 samt 

lagrådet i prop 1980/81:8 s 1106 f). Inköpt egendom bör i sådana fall i allmänhet anses 

tillhöra samborna med samäganderätt, om egendomen kan förutsättas vara förvärvad för 

gemensamt bruk. I den mån förvärvet av viss egendom varit beroende av den ena 

sambons arbetsinsats, bör värdet därav tillgodoräknas honom eller henne. Då fråga inte 

är om bohag eller annan egendom som utan vidare kan förutsättas vara förvärvad för 

gemensamt bruk, kan bl.a. vara av betydelse om egendomen anskaffats i endast den ena 

sambons intresse eller förvärvats för att tillgodose båda sambornas gemensamma 

intressen. Avgörande för äganderätten bör vara förhållandena vid tiden för förvärvet; 

vad som därefter sker kan inte anses förändra äganderätten såvida inte en verklig 
                                                
10 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 25. 
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överlåtelse sker.”11 När det handlar om lös egendom som inte utgör parternas 

gemensamma bostad följer av detta rättsfall att det ställs större krav på bevisning för att 

egendomen som köpts i ena partens namn ska anses ha införskaffats för deras 

gemensamma bruk.12  

 

2.2. Dold samäganderätt     
 
Dold samäganderätt är ett rättsinstitut som inte förekommer i lagen utan har växt fram 

genom praxis. Begreppet började växa fram på 1980-talet13 och innebär att makar, 

sambor och registrerade partners kan ha dold samäganderätt till den gemensamma 

bostaden.14 Dock kan ett dolt anspråk på äganderätt till gemensam bostad även 

uppkomma utan att de inblandade personerna på köparsidan behöver vara makar eller 

sambor15, det vill säga att även syskon till exempel kan ha dold samäganderätt. HD 

tycks ha byggt samäganderätten på att det förelegat en överenskommelse mellan 

parterna att båda skulle bli ägare, trots att köpet endast företagits i den enas namn.16 

Dock har det framkommit i praxis att överenskommelsen ifråga inte behöver vara 

uttrycklig. Under vissa förutsättningar är HD villig att fastställa att en dold 

samäganderätt har uppkommit genom en tyst överenskommelse.17 I ett rättsfall uttalade 

även HD att: ”Den familjerättsliga dolda samäganderätten kan ses som en variant av 

kommissionsköpet.”18 Kommissionsköp innebär att det föreligger ett uttryckligt 

uppdragsavtal genom vilket en mellanman ska köpa viss egendom för huvudmannens 

räkning, men i eget namn.  Vid kommissionsköp övergår äganderätten direkt till 

huvudmannen när mellanmannen har gjort ett inköp för hans räkning. Det som är 

särskilt utmärkande för ett kommissionsköp jämfört med ett vanligt 

uppdragsförhållande, enligt HD, är att förstnämnda typ av rättsfigur inte behöver inneha 

en klart uttalad överenskommelse om gemensam äganderätt, utan den kan vara mer eller 

                                                
11 NJA 1992 s. 163.  
12 Agell/Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 77.  
13 Ibid. s. 75.  
14 Gullefors, Familjejuridik för företagare och privatpersoner, s. 53.  
15 NJA 2002 s. 142. 
16 Agell/Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 75.  
17 Walin, Samäganderätt, s. 56.  
18 NJA 2002 s. 142. 
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mindre underförstådd.19  

 

Dold samäganderätt kan anses ha kommit till stånd både för fast och lös egendom. De 

rekvisit som måste uppfyllas för att dold samäganderätt ska anses föreligga är följande:  

 Avsikten med förvärvet av egendomen ska ha varit för gemensamt bruk. 

 Den som gör anspråk på samäganderätt ska ha bidragit ekonomiskt till köpet. 

 Parterna ska ha avtalat om eller förutsatt att egendomen skulle vara deras 

gemensamma, vilket kan ha skett uttryckligen eller underförstått.20  

 

Vad som gäller vid samägande av gemensam bostad i form av lös egendom framgår av 

NJA 2002 s. 3. I det målet tvistade två före detta sambor om en bostadsrättslägenhet. På 

grund av att mannen ensam tillskjutit pengarna för inköpet hävdade han att lägenheten 

var hans, trots att både mannen och kvinnan stod som delägare på köpekontraktet. 

Kvinnan framhöll att avsikten hade varit att de skulle äga bostadsrätten hälften var och 

att även hon hade bidragit både vid köpet och därefter. HD:s utgångspunkt i målet var 

att en bostad som förvärvas tillsammans för gemensamt bruk ägs med samäganderätt av 

sambor, såvida inte annat kan bevisas. När det rör sig om gemensam bostad räcker det 

således inte att hävda att den ena parten tillskjutit hela eller större delen av 

köpeskillingen. Enligt HD har istället den part som påstår att avsikten varit en annan än 

samäganderätt, bevisbördan för att så är fallet. Mannen förlorade målet då han inte 

lyckades visa detta.21    

 

Trots att en fastighet enbart köpts i mannens namn och trots att ingen giftorätt, på grund 

av ett äktenskapsförord, gällde mellan makarna, kom HD i NJA 1981 s. 693 fram till att 

makarna hade haft en gemensam partsvilja om att förvärv av fastighet skulle ske med 

samäganderätt. Fastigheten, som vid tiden för förvärvet var en obebyggd tomt, såldes 

till mannen av hustruns far. Köpeskillingen var obetydlig i förhållande till det riktiga 

saluvärdet och kvinnan hade tagit för givet att hon skulle bli delägare i fastigheten, 

vilket HD godtog. HD antog även att mannen utgått från samma sak, särskilt med 
                                                
19 Ibid. 
20 SOU 1999:104 s. 148. Se även prop. 1986/87:1 s. 58., Gullefors, Familjejuridik för företagare och 

privatpersoner, s. 58.  
21 Millqvist, Sakrättens grunder, s. 26. 
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hänsyn till kvinnans fars insatser för förvärvet.22  

 

De i NJA 1981 s. 693 angivna förutsättningarna för antagande av samäganderätt, 

framkom tydligt i NJA 1982 s. 589. En fastighet hade i detta fall förvärvats av hustrun 

för 85 000 kr, därutav 20 000 kr kontant. I målet ansågs klarlagt att det i själva verket 

var mannen som hade betalat kontantinsatsen. Majoriteten i HD menade att makarna 

hade förutsatt att förvärvet av fastigheten skulle ske med samäganderätt.23       

 

Ovanstående resonemang som HD företog i sistnämnda två rättsfall har till syfte att ge 

den part som inte varit formell köpare ett visst ekonomiskt skydd, särskilt när det gäller 

gemensam bostad. Det är inte helt omöjligt att det förekommer fall där avsikten inte 

varit att parterna ska inneha egendom med samäganderätt, men då någon klar 

överenskommelse mellan dem inte föreligger blir då konsekvensen, med hänsyn till 

omständigheterna, att den gemensamma partsviljan mer eller mindre konstrueras fram.24  

Det intressanta med nyssnämnda två rättsfall är vidare att, även då makar på grund av 

äktenskapsförord enbart hade enskild egendom, gjorde HD antagande om att en 

gemensam partsvilja förelåg. Rättsfallen handlar visserligen om fast egendom, men 

även vid förvärv av lös egendom, till exempel bostadsrätt eller lös sak som en båt, måste 

samma förutsättningar kunna leda till samäganderätt.25 För att undvika framkonstruerad 

gemensam partsvilja, när båda parter är överens om att ett förvärv inte ska ske 

gemensamt, bör således, enligt min mening, en uttrycklig överenskommelse företas 

mellan parterna.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Agell/Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 76. 
23 Ibid. s. 76. 
24 Ibid. s. 77.  
25 Ibid. s. 76. 
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2.3. Gränsdragning mellan samäganderätt och enkla bolag 
 
Samäganderättslagen är inte tillämplig när ett rättsförhållande rättsligt kan kvalificeras 

som bolag.26 Det föreligger vissa likheter mellan ett samäganderättsförhållande och ett 

bolag, främst ett enkelt bolag. Dock gäller olika regler för samäganderätt och bolag i 

några viktiga hänseenden. Varje delägare kan, utan de övriga delägarnas samtycke, 

förfoga över sin andel i egendomen vid samäganderätt.27 Ordet ”förfoga” syftar främst 

på rättsliga åtgärder, till exempel hel eller delvis försäljning av egendom, pantsättning, 

uthyrning, utlåning med mera, vilket med andra ord innebär samtliga dispositioner 

genom vilken äganderätten upphör eller begränsas.28 Till skillnad från vad som gäller 

för bolag, kan således en delägare sätta en annan person i sitt ställe i 

samäganderättsförhållandet, genom att sälja sin andel. Både vid samäganderätt och för 

enkelt bolag gäller däremot att samtliga delägares samtycke krävs avseende förfogande 

av den samägda egendomen i dess helhet eller för vidtagande av förvaltningsåtgärd. 

Detta gäller med undantag för brådskande åtgärder.29 För samäganderättens del kan vid 

oenighet mellan delägarna en god man utses till att ha hand om förvaltningen och 

delägare kan vidare ansöka om att den samägda egendomen för gemensam räkning ska 

försäljas på offentlig auktion, något som inte gäller för enkla bolag. Å andra sidan finns 

det för de enkla bolagen regler om uppsägning och likvidation, vilket inte är fallet 

beträffande samäganderätt. Då reglerna för samäganderätt och enkla bolag skiljer sig åt 

är det således viktigt att dra en klar gräns mellan dem, vilket dock inte alltid är enkelt att 

göra i praktiken.30 

 

Om två eller flera personer träffar avtal om gemensamt förvärv av egendom, 

uppkommer vanligen ett bolagsförhållande genom förvärvet och reglerna i HBL om 

enkla bolag blir tillämpliga.31 Vid samäganderättslagens tillkomst har det även anförts 

att lagen huvudsakligen är tillämplig på sådana fall då ett föregående avtal mellan 
                                                
26 19 § samäganderättslagen. 
27 2 § samäganderättslagen e contrario. Se även Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 

57. 
28 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 155 f.  
29 2 § samäganderättslagen, 4 kap. 3 § HBL. Se även Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, 

s. 57.  
30 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 57.  
31 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 154.  
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delägarna inte har slutits.32 Detta innebär emellertid inte att gränsen mellan 

tillämpningsområdet för samäganderättslagen och för reglerna om enkla bolag kan dras 

så strikt att den förstnämnda lagens tillämpning utesluts, om egendom förvärvas genom 

ett gemensamt avtal mellan delägarna. Visserligen är samäganderättslagens väsentliga 

syfte att lösa tvister som kan uppstå vid oförutsedda förvärv för delägarna eller som har 

inträffat mellan delägarna utan att de har haft tillfälle eller hunnit reglera sina inbördes 

förhållanden, men det ska inte hindra en tillämpning av samäganderättslagen när 

situationen är likartad vid ett förvärv genom gemensam överenskommelse. Av motiven 

till sistnämnda lag framgår det att den i regel avsågs bli tillämplig utan föregående avtal 

mellan delägarna, men att den regeln inte var undantagslös. Stöd för den ståndpunkten 

återfinns även i rättspraxis, där det framgår att samäganderättslagen anses vara 

tillämplig på gemenskapsförhållanden grundade genom avtal.33 Vad gäller reglerna om 

bolag är de istället skapade med tanke på ett från början planerat samarbete för till 

exempel ett visst företag.34 Förenklat torde det bli så att en tillämpning av 

samäganderättslagen utesluts när det föreligger ett explicit bolagsavtal. Å andra sidan 

anses ett bolagsförhållande i princip inte kunna uppkomma om det inte föreligger något 

avtal alls, varken muntligt eller skriftligt, explicit eller implicit. Ett avtal kan inte heller 

utgöra ett bolagsavtal om det endast innehåller bestämmelser som rör den brukningsrätt 

som ska tillkomma varje delägare.35           

 

Av ovanstående redogörelse kan slutsatsen dras att det än idag föreligger en 

gränsdragningsproblematik som gör att det mycket väl kan uppstå situationer där det 

blir svårt att avgöra om det är reglerna om samäganderätt eller reglerna om enkla bolag 

som ska tillämpas. Dock kan sistnämnda gränsdragning mellan uttryckliga bolagsavtal, 

avtal som enbart innehåller bestämmelser om delägarnas brukningsrätt och avsaknaden 

av avtal, tjäna som en bra utgångspunkt för att avgöra vilken lag som ska tillämpas.  

 

 

                                                
32 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 11 f. 
33 NJA 1918 s. 241. Se även Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 154 f.  
34 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 154.  
35 Nial/Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag, s. 58. Se även Gullefors, Familjejuridik för 

företagare och privatpersoner, s. 41.     
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3. Samäganderättslagen 
 
Nedanstående framställnings systematik utgörs av paragrafföljden i lagen i möjligaste 

mån. Detta för att läsaren på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig den information som 

finns att tillgå för de bestämmelser i samäganderättslagen som är relevanta för 

uppsatsen.      

 

De flesta HD-avgöranden om samäganderätt som framställs nedan handlar om fast 

egendom. Dock torde denna praxis för fast egendom analogt kunna tillämpas även på 

lös egendom, särskilt när det är fråga om mer dyrbar egendom som till exempel bilar 

eller båtar.36  

 

3.1. Andel i samäganderätten 
 
Lagens tillämpningsområde framkommer av dess 1 §:  

” Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation 

eller skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. 

Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.” 

 

Av ovanstående bestämmelse framgår att lagen är tillämplig vid fast egendom och vissa 

slag av lös egendom, som två eller flera är samfällt ägare till.37 Bestämmelsen och dess 

innehåll tjänar som utgångspunkt i nedanstående framställning och granskning av de 

paragrafer som jag finner vara relevanta för den problemställning som ligger för 

handen.  

 

Att samäganderätt föreligger till enstaka objekt är utgångspunkten i den inledande 

bestämmelsen i 1 § samäganderättslagen. Av detta enkla ställningstagande följer först att 

varje ägare har viss lott i godset, vilket tjänar som förutsättning för en delägares 

behörighet att råda över sin ideella andel i objektet på egen hand. Att varje delägare 

besitter denna behörighet är obestritt och behörigheten står oförändrad även om det 

                                                
36 Teleman, Bodelning, s. 36. 
37 Walin, Samäganderätt, s. 104.  



 17 

skulle strida mot inbördes avtal mellan delägarna. Således kan en delägare överlåta eller 

pantförskriva sin andel. Dock kan han inte upplåta nyttjanderätt till hela den samägda 

egendomen på egen hand, men om den samägda egendomen till exempel utgörs av 

objekt som ger avkastning, såsom aktie eller skuldebrev, kan delägaren upplåta rätt att 

erhålla den del av avkastningen som uppgår till hans andel.38 Härmed får det anses stå 

klart att delägarnas rätt inte är begränsad till viss avskild del av objektet, utan bör 

snarare beskrivas såsom delägarnas rätt till en viss del av objektets värde. Först och 

främst kan, men behöver inte alltid, en delägares andel vara ett mått för objektets 

nyttjande. Handlar det om ett objekt som är avsett för direkt nyttjande, till exempel en 

häst, en fritidsbåt, en sommarstuga med mera, är varje delägare berättigad att nyttja 

objektet ifråga i den utsträckning man har kommit överens om eller som är möjlig, utan 

att övriga delägares intressen skadas.39 

 

Det andra momentet i den inledande bestämmelsen i 1 § samäganderättslagen utgörs av 

att parternas andelar i egendomen ska fastställas, när det står klart att samäganderätt 

föreligger. När inte annat kan visas ska lotterna vara lika räknade. Praktiskt kan det vara 

mycket svårt att beräkna andelarna i proportion till vad var och en av parterna har 

tillskjutit till förvärvet, särskilt om förvärvet ägde rum långt tillbaka i tiden.40 Således 

föreligger en presumtion om att andelarna är lika om inte annat förhållande kan visas, 

vilket till exempel kan ske om annat förordnats i gåva eller testamente, varigenom 

samäganderätten uppstod, eller genom avtal mellan delägarna.41  

 

3.2. Avtalsfrihet 
 
Att samäganderättslagen är dispositiv, det vill säga att parterna kan modifiera dess 

tillämpning genom avtal enligt förmögenhetsrättens allmänna regler, råder det inget 

tvivel om. En antydan om att så är fallet återfinns redan i 1 § samäganderättslagen. 

Uppkomsten av samäganderätt regleras varken i 1 § eller någon av de efterföljande 

bestämmelserna, utan 1 § består enbart av en komplettering av de grunder som i olika 

                                                
38 Walin, Samäganderätt, s. 126 f. 
39 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 152. Se även Walin, Samäganderätt, s. 127.   
40 SOU 1999:104 s. 149.  
41 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 57 f. 
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fall bör gälla, ifråga om andelstalen, för den redan uppkomna samäganderätten. Någon 

hänvisning till avtal sker inte utan lotterna förklaras vara lika, om inte annat kan visas, 

vilket innebär att avtal endast är en av flera möjligheter till avvikelse. Att avtalsfrihet 

råder vid samäganderätt bekräftas vidare i 19 § 2 st. samäganderättslagen, vari framgår 

att lagen inte ska tillämpas i bolagsförhållande. En tillämpning av lagen utesluts vid 

avtalsvillkor eller separata överenskommelser om att viss gemensam verksamhet 

föreligger. Istället blir bestämmelserna om enkla bolag i 4 kap. HBL tillämpliga.42     

 

Vad gäller bestämmelserna i HBL om enkla bolag betonas det att de endast har 

obligationsrättslig verkan, vilket i princip även bör gälla bestämmelser i bolagsavtalet. 

Man får även på motsvarande sätt utgå från att avtal mellan delägare vid samäganderätt 

i princip endast är av obligationsrättslig betydelse. Att dra en gränslinje för delägarnas 

befogenhet att reglera sina inbördes förhållanden i obligationsrättsligt hänseende är 

dock inte möjligt, vilket även till viss del framgår av praxis.43        

   

Makar hade i ett bodelningsavtal avtalat om att samäganderättslagen inte skulle 

tillämpas på den egendom de ägde gemensamt. HD fastslog att avtalet inte kunde få 

sådan verkan att samäganderättslagen inte till någon del blev tillämplig, beträffande den 

egendom som de enligt avtalet skulle äga gemensamt. Emellertid fick avtalet tilläggas 

den innebörden att samäganderättsförhållandet inte fick upplösas genom försäljning på 

offentlig auktion.44 Någon uttrycklig kommentar om varför HD kom fram till detta 

beslut har jag ej lyckats finna, men dess ställningstagande bör grundas i att 

samäganderättslagen tillkom på grund av behovet av konfliktlösning45 och att det skulle 

strida mot grundtanken med lagen om man fick avtala bort den i dess helhet.  

 

Även generalklausulen i 36 § AvtL står till buds vid samäganderätt som annars vid 

avtalsförhållanden,46 vilket innebär att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan 

avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna 

                                                
42 Walin, Samäganderätt, s. 124.  
43 Ibid. s. 125.  
44 NJA 1991 s. 597. 
45 Walin, Samäganderätt, s. 109.  
46 Ibid. s. 125 f.  
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vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.47    

 

3.3. Förfogande över den samägda egendomen  
 
Huvudregeln i 2 § samäganderättslagen är att varje förfogande över den samägda 

egendomen i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd förutsätter enighet 

mellan delägarna. Undantag görs om åtgärd är nödvändig och brådskande för godsets 

bevarande.48 Det som följer nedan ska ses mot bakgrund av att samäganderättslagen är 

dispositiv.49      

 

Såsom redan framhållits50 åsyftas med ordet ”förfoga” främst varje rättslig åtgärd, 

inklusive hel eller delvis försäljning av egendom, pantsättning, uthyrning, utlåning med 

mera, vilket med andra ord innebär samtliga dispositioner genom vilken äganderätten 

upphör eller i sin utövning begränsas. Begreppet omfattar även ensidiga rättshandlingar, 

såsom uppsägningar och hävning av avtal avseende egendomen. Vad gäller begreppet 

förvaltning omfattar det huvudsakligen faktiska åtgärder för egendomens vård och 

bevarande, samt för dess utnyttjande i vinstsyfte. Emellertid kan en förvaltningsåtgärd 

även vara av rättslig natur, till exempel bevakning av fordran som äger samband med 

egendomen på grund av skadegörelse eller reparation eller möjligen för lyftande av 

räntor för värdepapper.51  

 

2 § samäganderättslagen talar endast om åtgärd för godsets bevarande. Troligtvis bör 

formuleringen ges en vidsträckt tolkning. Att utesluta viktiga åtgärder på grund av att 

det inte finns någon akut risk att egendomen förstörs eller skadas finns det ingen 

förnuftig anledning till. Några exempel på sådana åtgärder är tecknande av 

brandförsäkring som är en värdefull och regelmässigt erforderlig åtgärd, reklamation på 

grund av att den måste ske snabbt, samt preskriptionsavbrytande åtgärd som måste ske 

                                                
47 36 § 1 st. 1 men. AvtL. 
48 SOU 1999:104 s. 149.  
49 Se avsnitt 3.2. 
50 Se avsnitt 2.3. 
51 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 155 f.  
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då man naturligt nog inte vill förlora rätten att till exempel driva in en fordran.52 Ett 

korrekt utnyttjande av undantagsregeln i 2 § samäganderättslagen medför att de 

frånvarande delägarna förpliktas att bidra till eventuella kostnader som uppstått i 

samband med en nödvändig och brådskande åtgärd, till vilka bland annat får räknas 

sådana som är föreskrivna i lag eller förordnade av myndighet, men även åtgärder vars 

syfte är att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeminskning.53              

 

Varje delägare får fritt förfoga över sin andel i den samägda egendomen, till exempel 

genom försäljning eller pantsättning, vilket framgår e contrario av 2 § 

samäganderättslagen. I konsekvens till detta kan en andel även utmätas eller försäljas 

exekutivt för delägarens skulder. En exekutiv försäljning medför sällan ett marknadspris 

vid försäljningen, vilket inte alls är konstigt, för vem vill till exempel äga en bil 

tillsammans med någon man inte känner? Av denna orsak har lagstiftaren gett möjlighet 

till en försäljning av hela egendomen på ansökan av utmätningssökanden, gäldenären 

eller annan delägare.54 Den del av köpeskillingen som motsvarar gäldenärens andel ska 

då användas till betalning av utmätningssökandens fordran och resten ska fördelas 

mellan övriga delägare i motsvarande mån. Om det är någon som har svag ekonomisk 

ställning kan det således innebära en risk att äga egendom tillsammans med denne.55  

 

Emellertid följer av 8 kap. 8 § 1 st. 3 men. UB att: ”Ifråga om hinder mot försäljningen 

gäller 6 och 7 §§ lagen om samäganderätt.” Sistnämnda bestämmelse kan få innebörden 

att ett avtal mellan delägarna om att den samägda egendomen inte får säljas på auktion, 

hindrar att de övriga delägarnas andelar dras in vid exekutiv försäljning. Detta kan till 

exempel ske när en person som har gått in i ett samäganderättsförhållande har räknat 

med att avtalet om förbud att sälja den samägda egendomen, enligt 8 kap. 8 § UB, även 

ska gälla vid utmätning eller konkurs hos en annan delägare. Den ståndpunkten har till 

exempel HD intagit i NJA 1991 s. 597, där domstolen hållit fast vid ordalydelsen i 8 

kap. 8 § UB och fastslagit att delägarnas avtal om att försäljning av egendomen inte fick 

ske vare sig på den enas eller andras begäran, även skulle gälla när någons andel blivit 
                                                
52 Walin, Samäganderätt, s. 151. 
53 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 156 f.  
54 8 kap. 8 § 1 st. UB. 
55 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 58 f. 
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utmätt.56  

 

Värt att notera i detta avseende är att köpare, vid köp av samäganderättsandel i lösöre, 

tidigare erhöll skydd mot säljarens borgenärer genom avtalet, vilket inte är fallet längre. 

Den huvudregel som gäller idag framgår av praxis.57 Rättsfallet ifråga handlade om en 

travtränare som behöll en hälftenandel i en av honom ägd häst och överlät den andra 

hälftenandelen. Sakrättsligt skydd mot överlåtarens borgenärer ansågs inte föreligga 

redan i och med upprättande av överlåtelseavtalet. Endast om en besittningsförändring 

ägt rum kunde förvärvaren få sakrättsligt skydd, enligt HD:s mening. Som motivering 

anfördes att avtalsprincipens tillämpning, det vill säga att avtal ska hållas, i sådana här 

fall uppmuntrade till skenöverlåtelser och att intresset av att skenöverlåtelser 

motverkades ansågs ha en sådan tyngd, att en andelsöverlåtelse från den som äger 

egendomen i dess helhet inte bör vara skyddad mot överlåtarens borgenärer, utan att 

besittningsförändring kommit till stånd. 58 

 

3.4. Förvaltning av god man 
 
När meningsskiljaktigheter mellan delägarna uppstår kring hur samägandet ska 

hanteras, är förordnande av god man den ena av två möjligheter till lösning som finns i 

samäganderättslagen. Möjligheten till förordnande av god man återfinns i två 

sammanhang, nämligen i 3 och 8 §§ samäganderättslagen. När delägarna inte kan enas 

rörande egendomens förvaltning eller nyttjande, blir 3 § samäganderättslagen aktuell. 

När egendom ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion stadgas det i 8 § 

samäganderättslagen om förordnande av god man.59 Det är endast 3 § som är aktuell för 

framställningen i detta avsnitt. 8 § behandlas närmare i avsnitt 3.5.   

 

Det finns två förutsättningar för att ansökan om förvaltning av god man ska bifallas, 

nämligen att det är fråga om samägd egendom och att delägarna inte kan enas angående 

                                                
56 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 59. 
57 NJA 1987 s. 3. 
58 NJA 1987 s. 3. Se även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 250. 
59 Walin, Samäganderätt, s. 152. 
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egendomens förvaltning eller nyttjande.60 De allmänna reglerna i 18 kap. HB om 

syssloman gäller för den gode mannen. Sistnämndas uppgift är att företa åtgärder som 

faller inom ramen och kan hänföras till ”förvaltning” eller ”nyttjande”. Genom särskilt 

uppdrag kan hans behörighet även utsträckas till att omfatta ”förfogande”.61 Enligt vad 

som framgår i 4 § har den gode mannen rätt att ”bortlega”, det vill säga lämna ifrån sig 

egendomen, till exempel i form av upplåtelse, enligt de förutsättningar som anges i den 

bestämmelsen. Utan särskilt uppdrag äger han dock i övrigt inte rätt att förfoga över 

egendomen, utan medgivande av samtliga delägare. Att sälja egendomen eller lämna 

den i pant har han till exempel inte rätt att göra.62 Emellertid anses den gode mannens 

rätt att företaga förvaltningsåtgärd även innefatta rätt att ingå rättshandlingar som 

åsyftar reparation eller andra liknande åtgärder för egendomens bevarande eller 

ekonomiska utnyttjande.63     

 

Vad gäller varaktigheten av gode mannens förvaltningsuppdrag utser domstolen honom 

för viss tid.64 Men om delägarna är överens om att återta förvaltningen, sälja den 

samägda egendomen eller på annat sätt upplösa samäganderätten före tidens utgång, är 

detta möjligt.65 Delägarna ska i sådana fall göra anmälan om detta till rätten, varefter 

domstolen, sedan den erhållit anmälan, ska entlediga den gode mannen.66 Fallet kan 

även vara så att den gode mannen själv vill frånträda befattningen, vilket inte får 

beviljas utan vidare. Förutsättningen för entledigande är att den gode mannen visar 

skälig orsak som kan utgöras av personliga förhållanden, till exempel sjukdom eller för 

stor arbetsbelastning.67  

 

Angående delägarnas rätt att föra talan, till exempel vid rättegång om avkastningen eller 

om skadestånd på grund av skadegörelse, gäller principen om nödvändig 

processgemenskap. Det innebär att de måste föra talan gemensamt. Råder det oenighet 

mellan delägarna kan således rättegång ej komma till stånd. Oberoende av nyssnämnda 
                                                
60 Teleman, Bodelning, s. 204. 
61 Se definitionen av ordet förfoga i avsnitt 3.3. 
62 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 157.  
63 Ibid. s. 158.  
64 3 § samäganderättslagen. 
65 5 § samäganderättslagen. 
66 Walin, Samäganderätt, s. 162. Se även Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 158.  
67 16 § samäganderättslagen. Se även Walin, Samäganderätt, s. 163. 
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princip äger den gode mannen rätt att ensam föra talan. En delägare kan alltså genom att 

utnyttja möjligheten att begära förordnande av god man söka få till stånd en talan, när 

det råder oenighet delägarna emellan rörande rättsliga åtgärder.68      

 

3.5. Försäljning av samägd egendom  

 
Samäganderättslagen erbjuder två olika möjligheter när delägarna inte kommer överens 

vad gäller den samägda egendomen.69 Den ena består i förordnande av god man och har 

behandlats ovan70 medan den andra möjligheten, som återfinns i 6 § 

samäganderättslagen, kommer att behandlas i detta avsnitt. Enligt nyssnämnda 

bestämmelse har varje delägare rätt att ansöka hos rätten om att den samägda 

egendomen ska utbjudas på offentlig auktion för delägarnas gemensamma räkning och 

detta kan göras utan att viss anledning behöver åberopas.71 I motiven till 

samäganderättslagen diskuterades det huruvida delägarna skulle ges en ovillkorlig rätt 

att upplösa samägandet genom ansökan om försäljning på offentlig auktion. Det gavs 

förslag om att denna möjlighet skulle göras beroende av att den som vill ha samägandet 

upplöst måste bevisa att stadigvarande oenighet rörande egendomens förvaltning 

föreligger och att sökanden i följd därav utan eget förvållande lider synnerligt men. 

Dock drogs slutsatsen att samäganderätt i allmänhet inte grundar sig på någon 

överenskommelse mellan delägarna, utan har sitt ursprung i omständigheter som är 

oberoende av deras egen vilja. Av den orsaken skulle det vara orimligt att en delägare 

mot sin vilja tvingas kvarstå i ett samäganderättsförhållande, där tvister enkelt kan 

uppkomma.72 Således beslutades det att rätten till upplösning genom ansökan om 

försäljning på offentlig auktion skulle vara ovillkorlig.    

 

I 6 § samäganderättslagen anges även två hinder mot att ansökan om försäljning ska 

bifallas. För det första ska ett försäljningshinder respekteras om samtliga delägare har 

                                                
68 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 159.  
69 Se avsnitt 1.1. 
70 Se avsnitt 3.4. 
71 Walin, Samäganderätt, s. 175. 
72 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 10. 
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avtalat om försäljningsförbud.73 Som framhållits ovan74 står generalklausulen i 36 § 

AvtL till buds i detta avseende, som annars vid avtalsförhållanden, vilket innebär att 

själva avtalet kan prövas rättsligt om någon av parterna anser att det strider mot 

innehållet i nyssnämnda bestämmelse. För det andra får ett förordnande om utbjudande 

av den samägda egendomen inte meddelas om annan delägare än sökanden visar 

synnerliga skäl för anstånd.75 Här anser jag att det fordras en närmare utredning av 

”synnerliga skäl”. Innebörden av detta uttryck finns i praxis, närmare bestämt NJA 1974 

s. 490 och NJA 1979 s. 562, vilka behandlas närmare i följande avsnitt 3.5.1.  

 

3.5.1. Innebörden av ”synnerliga skäl” 

 
NJA 1974 s. 490 handlade om exekutiv försäljning av en makes andel i den 

gemensamma bostaden, där begäran gjordes av borgenären om att även indragning av 

den andra makens andel skulle ske och således resultera i en gemensam försäljning. Den 

senare maken, hustrun, framhöll att det skulle verka kraftigt negativt på ett av familjens 

barn, en 13-årig utvecklingsstörd son, om familjen skulle vara tvungen att flytta. Såsom 

synnerliga skäl godtog HovR:n hustruns uppgifter om personliga förhållanden och 

andra omständigheter av så kallad social natur, men hon vann inte framgång med detta 

åberopande i HD. I målet framgår att förarbetena inte kan anses ge någon klar 

vägledning avseende innebörden av formuleringen ”synnerliga skäl”, men att den främst 

bör avse ett särskilt dåligt konjunkturläge eller i annat fall speciella förhållanden som 

gör en försäljning förlustbringande (exekutiva försäljningar är som regel 

förlustbringande, men detta måste bortses från och inte likställas med förlustbringande 

försäljning). Det verkar tala för att det krävs ekonomiskt grundade skäl för att anstånd 

ska beviljas, men det är oklart huruvida de av hustrun åberopade skälen inte var 

tillräckligt vägande eller om det ansågs att endast mera ekonomiskt grundade skäl 

krävdes.76            

 

 

                                                
73 NJA 1991 s. 597, se avsnitt 3.3 angående detta rättsfall. Se även Walin, Samäganderätt, s. 176. 
74 Se avsnitt 3.2. 
75 Walin, Samäganderätt, s. 178. 
76 NJA 1974 s. 490. Se även Walin, Samäganderätt, s. 178. 
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Som motiv för anstånd kan emellertid numera även rent personliga förhållanden 

godtas.77 Det framgår i NJA 1979 s. 562 där den ena maken (på grund av mål om 

äktenskapsskillnad) yrkade att rätten skulle förordna att den av honom och den andra 

maken gemensamt ägda bostaden skulle utbjudas på offentlig auktion. Såsom skäl för 

anstånd i 6 § samäganderättslagen åberopade den andra maken, det vill säga hustrun, 

bland annat att hennes och makens gemensamma son skulle fara illa om han för 

närvarande måste flytta från bostaden. På grund av sonens psykiska hälsa fanns det 

anledning att inte forcera en flytt och att det för framtiden likaså var väsentligt att 

familjen gavs rimlig tid att finna en bostad, så att sonen kunde gå kvar i samma klass 

hela högstadiet samt behålla övriga kamratrelationer oförändrade. HD konstaterade att 

de av hustrun åberopade omständigheterna var av social natur och att sådana 

omständigheter inte angetts som exempel på synnerliga skäl för anstånd i förarbetena 

till den då 75 år gamla samäganderättslagen. Enligt HD borde avsaknaden av 

exemplifiering av sociala förhållanden i förarbetena emellertid inte utgöra ett hinder 

mot att även dessa skulle kunna tänkas föranleda uppskov. Enligt lagtexten måste de 

likväl vara av sådan beskaffenhet att de kunde sägas innefatta synnerliga skäl. Då det 

endast var fråga om anstånd, borde vidare även gälla att de omständigheter som 

åberopas inte får ha en mera varaktig karaktär. Inte heller i detta fall medgavs anstånd, 

på grund av att hustrun, mot bakgrund av det ovan anförda, inte hade lyckats visa 

synnerliga skäl.78 Den sista förutsättningen i HD:s uttalande, om varaktig karaktär, kan 

te sig vara alltför kategorisk. Rimligen bör även varaktiga skäl kunna åberopas för 

anstånd som minskar svårigheterna vid en omställning.79     

 

3.5.2. Särskilt hinder mot försäljning      

 
I övrigt kan det förekomma särskilda hinder mot försäljning som inte nämns i 

samäganderättslagen eller i någon annan lag. I detta sammanhang är NJA 1989 s. 9 ett 

betydelsefullt rättsfall. En fastighet ägdes med samäganderätt av två delägare. Den ena 

delägaren ägde en tredjedel av fastigheten. Återstående två tredjedelar ägdes naturligt 

                                                
77 Walin, Samäganderätt, s. 178. 
78 NJA 1979 s. 562. Se även Walin, Samäganderätt, s. 178 f, Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s. 

58. 
79 Walin, Samäganderätt, s. 179. 
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nog av den andra delägaren, som dock hade förvärvat andelen på grund av testamente, 

vari det fanns villkor om att han inte fick avyttra sin andel i fastigheten under sin livstid. 

Överlåtelseförbudet var bindande för honom. Enligt HD innebär ett sådant förbud att 

delägaren själv inte får överlåta sin andel eller tillsammans med övriga delägare 

medverka i överlåtelse av egendomen i dess helhet. Vidare måste det antas att 

överlåtelseförbudet medför att delägaren inte är berättigad att genom egen ansökan 

utverka domstolsförordnande enligt 6 § samäganderättslagen att hela egendomen ska 

utbjudas till försäljning. Vad gäller delägaren som ägde en tredjedel av fastigheten och 

inte omfattades av överlåtelseförbudet, menade HD att det bindande förbud att överlåta 

andelen inte kunde anses inverka på annan delägares rätt att få 

samäganderättsförhållandet upplöst genom försäljning av hela egendomen. Detta på 

grund av att den befogenhet som åvilar delägare enligt 6 § samäganderättslagen är av 

grundläggande betydelse, då försäljning av hela egendomen i allmänhet ger en delägare 

bättre ersättning än vad en försäljning av enbart hans andel kan inbringa. Allmänt sett är 

det ofta inte ens möjligt att sälja enbart en andel.80 HD:s ståndpunkt, angående delägare 

som är bunden av överlåtelseförbud, tycks vara rimlig då det skydd som 

testamentsgivaren velat skapa troligen försvinner genom en försäljning. Dock kan det 

framstå som obefogat att inte den delägare som omfattas av överlåtelseförbudet kan 

medverka i en gemensam försäljning, när en sådan kan åstadkommas tvångsvis, det vill 

säga genom domstolsförordnande, av den andra delägaren.81         

 

3.5.3. Makars och sambors skydd avseende bostad och bohag 

 
När det gäller makar och sambor finns det i ÄktB och sambolagen bestämmelser82 till 

deras skydd beträffande bostad och bohag, vilka måste iakttas när försäljning 

aktualiseras av make eller sambo.83 Således kan det uppkomma samordningsproblem 

mellan kravet på samtycke enligt ÄktB eller sambolagen och motsvarande krav i 

samäganderättslagen, när makar eller sambor innehar bostad eller bohag med 

samäganderätt. Enligt huvudregeln i 2 § samäganderättslagen får en delägare inte 

                                                
80 NJA 1989 s. 9. Se även Walin, Samäganderätt, s. 179 f. 
81 Walin, Samäganderätt, s. 180. 
82 7 kap. 5-9 §§ ÄktB, 23-25 §§ sambolagen. 
83 Walin, Samäganderätt, s. 177. 
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förfoga över den samägda egendomen i dess helhet utan övriga delägares samtycke. Om 

samtycke vägras kan en delägare ansöka om att få till stånd en försäljning på offentlig 

auktion.84  Bestämmelsen är utformad för att tillgodose en delägares intresse av att 

kunna få egendomen såld, medan den äktenskapsrättsliga och samborättsliga 

regleringen vill skydda den andre makens eller sambons rätt i egendomen. Uppstår en 

sådan här samordningsfråga får man skilja mellan olika fall. I princip anses 

samäganderättslagens bestämmelser tillämpliga vid sidan av ÄktB:s och sambolagens 

regler även om enbart makarna eller samborna själva är delägare. Dock har ÄktB:s och 

sambolagens regler företräde.85 De snävare regleringarna som gäller för makar och 

sambor kan alltså göra det svårare att få till stånd en försäljning. Emellertid kan det bli 

ett annat utfall när det även finns en utomstående delägare. I sådana fall blir endast 

samäganderättslagen tillämplig om en utomstående delägare begär försäljning, detta på 

grund av att sistnämndas position inte ska behöva påverkas av att övriga delägare råkar 

vara makar eller sambor.86    

 

3.5.4. Försäljningsförfarande 

 
När ansökan om försäljning bifalls ska den ske på offentlig auktion.87 Angående 

förfarandet i övrigt ska rätten nämna en god man att ombesörja försäljningen, det vill 

säga auktionen, och fördela köpeskillingen.88 Vinner rättens beslut om försäljning laga 

kraft träder den gode mannen till sin befattning utan hinder av att förordnandet för 

honom överklagas.89      

 

Vidare gäller att den gode mannen bestämmer försäljningsvillkoren.90 Dock ska detta 

ske med beaktande av att rätten på begäran av någon av delägarna kan ha bestämt ett 

lägsta pris. Följaktligen står det delägarna fritt att begära att försäljningen endast får ske 

till ett visst pris, vilket måste göras innan rätten har beslutat om försäljningen.91 Om en 

                                                
84 6 § samäganderättslagen. 
85 19 § 2 st. samäganderättslagen. 
86 Agell/Brattström, Äktenskap, Samboende, Partnerskap, s. 130 och 252 f. 
87 6 § samäganderättslagen. 
88 8 § samäganderättslagen. 
89 17 § 2 st samäganderättslagen. Se även Walin, Samäganderätt, s. 181. 
90 9 § 2 st. samäganderättslagen. 
91 Gullefors, Familjejuridik för företagare och privatpersoner, s. 47 f.      
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delägare inte vill godta rättens beslut om att auktionera bort den samägda egendomen, 

får dock ett yrkande om lägsta pris föras in i överklagandet av förordnandet om 

auktion.92   

 

Värt att notera är att inget hinder föreligger mot att delägarna kommer överens om att 

ställa in auktionen. Det beslutet måste i sådana fall meddelas den gode mannen innan 

egendomen har sålts. Om samtliga delägare närvarar vid auktionen har de rätt att 

bestämma om de vill anta eller förkasta ett anbud. Kommer samtliga delägare inte 

överens om ett anbud ska det högsta anbudet gälla. För att egendomen ska bli såld 

måste dock anbudet överstiga rättens förordnande om ett lägsta pris, när det föreligger 

ett sådant.93      

 

3.6. Alternativa möjligheter  
 
Vid oenighet mellan delägarna måste en utväg finnas till tvistens lösande. I enlighet 

med 6 § samäganderättslagen medges i allmänhet varje delägare rätt att kräva 

gemenskapens upplösning. Det har emellertid vanligen visat sig vara påkallat att bereda 

möjlighet till lösning av de uppkomna tvisterna med bibehållande av en samäganderätt, 

som möjligen alla eller nästan alla delägare anser vara fördelaktigare än försäljning av 

egendomen. Det finns tre möjliga utvägar som skulle kunna stå till buds vid sidan av 

den samägda egendomens försäljning, nämligen medgivande av majoritetsbeslut i 

någon form, anordnande av förvaltning genom en särskilt utsedd person samt 

överlämnande åt domstol att avgöra en uppkommen tvist genom direkta föreskrifter 

beträffande egendomens förvaltning.94 Tanken på majoritetsbeslut avvisades under 

förarbetena till samäganderättslagen.95 Det ifrågasattes och var på tal att införa båda de 

övriga metoderna i lagen, men till slut behöll man endast anordningen med förvaltning 

av god man, enligt 3 § samäganderättslagen, och gav upp idén om att domstol skulle 

                                                
92 Se NJA 1974 s. 286 och NJA 1996 s. 455. Se även Walin, Samäganderätt, s. 182 f. 
93 12 och 13 §§ samäganderättslagen. Se även Gullefors, Familjejuridik för företagare och 

privatpersoner, s. 48.      
94 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 8. Se även Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 157.  
95 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 4 och 9. Se även Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 157.  
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fungera som skiljedomare i de olika förvaltningsfrågorna.96  

 

Skälen till att endast en av tre alternativa möjligheter antogs och de andra förkastades 

var bland annat att majoritetens beslutanderätt, även om det kunde medges att en sådan 

rätt i vissa fall och under vissa förutsättningar kunde erbjuda en enkel och praktisk 

lösning, betraktades vara förenad med stora risker och skulle kräva noggranna och 

omfattande begränsningar. Vidare uppmärksammades det att delägarna i flera 

främmande lagstiftningar, såsom i Tyskland, Österrike, Italien och Spanien, hade 

tillerkänts beslutanderätt genom majoritet och att det i dessa länder möjligen kunde vara 

lämpligt då systemet om majoritetsbeslut i de uppräknade ländernas lagstiftningar 

sammanhänger med ett oinskränkt vitsord till gemenskapens upplösning, vari även 

föreligger ett skydd mot missbruk från majoritetens sida. Motsatsvis kom man i 

förarbetena fram till att ett system med majoritetsbeslut inte var lämpligt i Sverige då 

den svenska lagen om samäganderätt inte medgav en dylik oinskränkt rätt till 

gemenskapens upplösning, vilket även innebar att man ej kunde lämna beslutanderätt 

till majoriteten i nämnda frågor. Vad gäller överlämnande åt domstol att avgöra en 

uppkommen tvist genom direkta föreskrifter beträffande egendomens förvaltning, 

konstaterades det att en sådan utväg kunde vara bra, särskilt om det gällde någon 

viktigare förvaltningsfråga, till exempel huruvida nybyggnad skulle verkställas eller ej. 

Slutligen beslutades det dock att inte heller den möjligheten var lämplig eftersom när 

väl oenighet uppkommer mellan delägarna är det, enligt vad erfarenheten visar, vanligt 

att den inte stannar vid någon enstaka fråga. Av den orsaken ansågs det vara ytterst 

olämpligt, både ur det allmännas och ur delägarnas synpunkt, att vid fortsatt oenighet ta 

domstol i anspråk för ordnandet av enskild egendomsförvaltning.97      

 

Trots de ovan angivna skälen till varför fler möjligheter till lösandet av tvister mellan 

delägarna inte antogs, kan man inte låta bli att fundera på om lagen ifråga verkligen är 

lämplig för sitt ändamål och varför ingen ändring av lagen har skett när den har blivit 

kritiserad för sin brist på flexibilitet?98 Samägande är en vanlig form av ägande i 

                                                
96 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 157.  
97 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 4 och 9. 
98 Motion till riksdagen 2005/06:L320. 
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Sverige och kan uppkomma i flera olika situationer, inte minst familjerättsliga. Av den 

orsaken kan det te sig som ganska överraskande att samäganderättslagens vägledning 

till lösning av en uppkommen tvist mellan delägarna utgörs av endast två möjligheter, 

varav den ena resulterar i en, möjligen tvångsvis, upplösning av samägandet genom 

försäljning på offentlig auktion. Av praxis framgår det emellertid att denna kritik inte 

har passerat obemärkt förbi. HD:s ståndpunkt vad gäller samäganderättslagen är att den 

är sekelgammal och kan därför, även om den ändrats vid åtskilliga tillfällen, inte anses 

innefatta en helt tidsenlig reglering av rättsområdet. Domstolarna måste av den orsaken 

ha stor frihet att vid tillämpningen av lagen beakta den rättsutveckling som ägt rum 

sedan lagens tillkomst.99 Frågan är då om det är behövligt med en uttrycklig ändring i 

själva lagtexten eller om det räcker med den rättsutveckling som sker i praxis, där 

domstolarna är väl medvetna om att lagen inte innefattar en tidsenlig reglering?100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 NJA 1995 s. 478. 
100 Se mer om detta under kapitel 6, Slutsatser och egna kommentarer. 
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4. En jämförelse mellan svensk och norsk samäganderätt 
 

En förutsättning inom den komparativa rätten är att jämförda rättsregler reglerar samma 

situation101, vilket får anses vara klarlagt vad gäller rättsreglerna ifråga, då både den 

svenska och den norska lagen reglerar vad som gäller när två eller flera delägare innehar 

egendom med samäganderätt.  

 

Det har vidare gjorts många försök till att dela in de hundratals existerande 

rättssystemen i olika rättsfamiljer. Den förmodligen mest kända indelningen består av 

två kriterier. Det första kriteriet är av teknisk natur och utgörs av en frågeställning om 

huruvida en i ett rättssystem utbildad jurist utan större möda är kapabel att arbeta med 

ett annat rättssystem. Om svaret är jakande kan man konstatera att de två 

rättsordningarna förmodligen tillhör samma rättsfamilj. Dock måste denna bedömning 

ske i samband med det andra kriteriet, där man jämför om rättsordningarna grundas på 

samma filosofiska, politiska och ekonomiska principer och syftar till att skapa samma 

typer av samhälle.102  

 

Jag sympatiserar med ovanstående indelningsmetod och anser att en sådan avvägning är 

rimlig att göra när man ska bedöma om de två rättsordningar som man har tänkt jämföra 

överhuvudtaget tillhör samma rättsfamilj, det vill säga om det ens är relevant att göra en 

jämförelse. Beslut om nedanstående jämförelse mellan svensk och norsk samäganderätt 

har föregåtts av en avvägning i enlighet med ovanstående indelningsmetod, där 

uppfyllelse av båda kriterierna har skett.  

 

Den komparativa studien mellan svensk och norsk samäganderätt i detta kapitel tar 

främst sikte på att belysa vad ett land med ett liknande rättssystem som vårt eget 

erbjuder för handlingsmöjligheter när tvister mellan delägarna om den samägda 

egendomen uppstår, samt vilka likheter och skillnader som föreligger vad gäller 

nyssnämnda problem. Dock måste denna jämförelse föregås av en översiktlig bild av 

den norska samäganderätten och samäganderättslagen (nedan kallad sameigeloven), för 
                                                
101 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 57.  
102 Ibid. s. 78.  
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att läsaren ska kunna skapa sig en bild av den norska lagens konstruktion.     

 

4.1. Sameige 
 
Såsom i Sverige är det centrala innehållet i den norska egendomsrätten en exklusiv och 

tidsobegränsad rätt till att råda över egendomen både faktiskt och rättsligt. Ägaren har 

rätt till nyttjande av egendomen och rätt till att företa juridiska rättshandlingar såsom 

försäljning, pantsättning med mera. Rätten är exklusiv i den bemärkelsen att ägaren kan 

hindra andra till att råda över egendomen. Det är vanligt att definiera egendomsrätten 

negativt på så sätt att den omfattar alla faktiska och rättsliga befogenheter som inte är 

särskilt undantagna.103  

 

Den norska samäganderättens uppkomst kan uppdelas i två huvudgrupper. Den kan 

uppkomma genom vanliga förmögenhetsrättsliga principer, det vill säga genom avtal 

mellan parterna, genom att parterna förvärvar egendomen gemensamt eller genom att 

tredje man till exempel ger bort egendom i gåva eller genom testamente till två eller 

flera.104 Hit kan även det som i Norge kallas för ”sammenblandningssameiet” hänföras, 

vilket innebär att parterna låter sina medel ingå i en gemensam kassa, som sedan 

används till betalning av egendomsförvärv. För att samägande ska kunna uppstå på 

nyssnämnda sätt krävs dock att vardera partens tillskott till den gemensamma kassan 

ska vara större än det egna underhållsbehovet.105 Den andra huvudgruppen utgörs av att 

samäganderätt kan uppstå genom arbete i hemmet, vilket endast gäller för makar och 

sambor.106 Detta har man slagit fast i flera prejudikat i Norge, i de så kallade 

husmordommene, där betydelsen av hustruns arbete i hemmet tas hänsyn till vid 

bedömningen av samägandefrågor och hennes insats anses där både som underhåll och 

som ett medel till att förvärva egendom.107  

 

                                                
103 Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 5.  
104 Ibid. s. 11.  
105 Thue, Samliv og sameie, s. 110. Se även Teleman, Bodelning, s. 30,  Sverdrup, Stiftelse av sameie i 

ekteskap og ugift samliv, s. 14 f. 
106 Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 11. Thue, Samliv og sameie, s. 80. 
107 Se bland annat de norska rättsfallen Rt 1975 s. 220, 1976 s. 694 och 1980 s. 1403. Se även Teleman, 

Bodelning, s. 30. Detta framgår numera av 31 § 3 st. Ekteskapsloven.     
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Rt 1975 s. 220 (husmordomen) är det rättsfall vari utgångspunkten och grunden för 

husmorsameiet återfinns. Rättsfallet handlade om makars gemensamma bostad. Mannen 

hade själv byggt huset och finansieringen skedde genom hans sparade medel och lån. 

Han arbetade även extra utöver sitt ordinarie arbete för att skaffa tillräckligt med 

kapital. All sin fritid ägnade han åt byggandet av huset och han betalade själv alla räntor 

och amorteringar. Hustrun, som var funktionshindrad, tog hand om hushållet och de tre 

gemensamma barnen. Hon hade inget förvärvsarbete. Vad gäller husbygget bidrog hon 

med hjälp så gott hon kunde, men hennes insats var inte direkt av någon betydelse. Mål 

om äktenskapsskillnad påbörjades, där grunden utgjordes av mannens grova misshandel 

av hustrun.108 Huvudfrågan i rättsfallet angick inte direkt äganderätten till huset som 

mannen hade finansierat, då hustrun i vilket fall som helst hade giftorätt. Tvisten gällde 

istället tillämpningen av en bestämmelse i 50 § skifteloven som hindrade hustrun från 

att kräva övertagande av bostaden efter skilsmässa om denna ”var fullt ut eller for det 

vesentlige” införskaffad av mannen.109 Høyesterett utgick från att mannen hade gjort en 

betydlig insats vid byggandet av huset. Sett i förhållande till hustruns insats hade han 

stått för det väsentliga. Dock var detta konstaterande tvunget att ses mot bakgrund av att 

hustrun själv hade tagit hand om hushållet och de tre små barnen, vilket innebar att båda 

makarna på sitt sätt hade bidragit så mycket som de kunde under den tid byggandet av 

huset pågick. Domstolen framhöll att hustruns skötsel av hushållet och barnen hade 

gjort det möjligt för mannen att lägga så mycket tid och arbete på att bygga huset, som 

han faktiskt hade gjort och konstaterade även att ”når ektefellene praktiserer en slik 

arbeidsdeling, fører den med seg at hustruen har vært avskåret både fra inntektsgivende 

arbeid og fra synderlig fysisk deltakelse i byggevirksomheten. Men med sin innsats må 

hustruen sies å ha bidratt til at familien fikk egen bolig, og rettslig sett finner jeg det 

ikke riktig å anse denne innsats som uvesentlig i relasjon til mannens innsats når det 

gjelder innbringelse av eiendommen.”110 Av detta kan slutsatsen dras att även om den 

ena makens arbetsinsats bestod av hushållsarbete, medan den andra makens insats 

utgjordes av byggarbete, betraktades båda makarnas insatser vara av lika stor vikt.  

 

                                                
108 Thue, Samliv og sameie, s. 27 f. 
109 Agell, Nordisk äktenskapsrätt, s. 119. 
110 Rt 1975 s. 220. Se även Thue, Samliv og sameie, s. 27 ff. 
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Att samägande i Norge kan uppstå både genom förmögenhetsrättsliga principer och 

genom arbete i hemmet utgör självfallet en väsentlig skillnad mot samäganderättens 

uppkomst i Sverige. Dock är denna skillnad inte lika väsentlig i förhållande till det 

problem som är avsett att behandlas i denna uppsats, då syftet är att utröna om och i 

sådana fall hur lagen bör ändras eller anpassas så att fler alternativa möjligheter kan ges 

när meningsskiljaktigheter kring samägandet uppstår. Således är det inte av lika stor vikt 

hur samägandet har uppstått som hur man ska gå tillväga för att lösa uppkomna tvister 

eller upplösa samägandet i sin helhet på ett tillfredsställande sätt. Därmed är inte sagt att 

ovanstående framställning om husmorsameiet är obetydligt. Det utgör som sagt en 

betydande skillnad mot samäganderätten i Sverige och är av den orsaken värt att notera.            

 

4.2. Sameigeloven 
 
Att egendom är samägd innebär att flera äger en ideell andel i egendomen.111 

Ägarandelarna kan fastställas procentuellt eller proportionellt. Det innebär att samtliga 

delägare har samma egendomsrätt, men omfångsmässigt kan de ha olika ägarandelar. 

Om det dock inte finns grund för annat ska delägarna anses äga lika stora andelar.112 

Sameigeloven är dispositiv, det vill säga den gäller i den mån inte annat följer av avtal. 

Vidare benämns samägandet gärna som fritt då delägarna som utgångspunkt kan 

disponera rättsligt över sin andel, det står dem bland annat fritt att avyttra hela eller 

delar av andelen.113             

 

Varje delägare har rätt att nyttja den samägda egendomen till vad den är avsedd eller 

normalt används för, men nyttjandet av egendomen får inte ske i större mån än vad som 

svarar mot delägarens andel, på så sätt att det är till men för annan delägare. Delägarna 

”skal fara fint med sameigetingen”114 och efter användning måste de sörja för 

uppröjning, rengöring och andra uppgifter som hör till. Ett krav om att egendomen hålls 

i försvarligt skick föreligger för varje delägare, vilket innebär att han eller hon på egen 

                                                
111 1 § Sameigeloven. 
112 2 § 1 st. Sameigeloven. Se även Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 5 och 445.  
113 2 § 2 st. och 10 § Sameigeloven. Se även Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 

6.  
114 8 § sameigeloven. 
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hand kan företa åtgärder för att säkra egendomen från skada eller förstörelse, men ett 

sådant beslut bör föregås av en överläggning med de andra delägarna, om det kan göras 

utan fördröjning och utan att det medför ytterligare särskilda kostnader. Om en sådan 

åtgärd företas, som har till syfte att skydda egendomen från skada eller förstörelse, har 

delägaren som har vidtagit åtgärden rätt att tillgodogöra sig en rimlig ersättning för 

arbetet och för nödvändiga utlägg som har gjorts i samband därmed.115       

 

Vidare innehåller sameigeloven bestämmelser om majoritetsbeslut, av vilka framgår att 

en majoritet kan fatta beslut om förvaltning och nyttjande i enlighet med vad den 

samägda egendomen är avsedd eller lämpad för. Ett sådant beslut får inte strida mot 

lagen, medföra orimliga kostnader eller resultera i en omvandling av egendomen till 

något annat. Beslutet får inte heller resultera i en avyttring, pantsättning eller uthyrning 

under mer än 10 år. Det får inte heller beslutas om uthyrning under kortare tid, ifall det 

leder till men för en delägare som under samma tid behöver nyttja egendomen till det 

den är avsedd för eller normalt används till. Med uthyrning likställs även upplåning 

eller nyttjande på annat sätt. Det finns även möjlighet att tillsätta en så kallad styrelse 

om det är majoritetens vilja. Styrelsens uppgift blir då att ta hand om det som krävs för 

att den samägda egendomen ska bli ändamålsenligt styrd och utnyttjad. Ett val av 

styrelse måste föregås av fastställande i skriftliga stadgar om hur valet ska utföras, samt 

om vilka beslut styrelsen får ta. Även de skriftliga stadgarna kan fastställas med 

majoritetsbeslut, men det kräver ett godkännande av domstol. Av bestämmelserna om 

majoritetsbeslut framgår även vad som anses med majoritet och hur röstning ska gå 

till.116  

 

När en delägare vill avyttra sin andel i den samägda egendomen är det uttryckligt 

fastställt att de andra delägarna har förköpsrätt. Likaså när en delägare vill hyra ut eller 

på annat sätt lämna ifrån sig hela eller delar av sin nyttjanderätt till någon utanför 

samägandet, har de andra delägarna på motsvarande sätt rätt till inlösning av denna 

nyttjanderätt.117 Förköpsrätten gäller emellertid endast vid avyttring av andelar och inte 

                                                
115 3 och 8 §§ Sameigeloven. Se även  Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 10. 
116 Se 4-7 §§ Sameigeloven. Se även Sverdrup, Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv, s. 10. 
117 11-12 §§ Sameigeloven. 
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vid avyttring av hela den samägda egendomen.118 Domstol kan även ge delägarna rätt 

att utlösa en samägares andel mot ersättning när sistnämnde varaktigt och trots 

varningar missbrukar sitt samägande till skada för någon av de andra delägarna.119  

 

När det kommer till definitiv upplösning av samägandet står det klart att varje delägare 

har rätt att kräva att få samägandet upplöst. Om egendomen inte kan delas utan skada 

blir den föremål för försäljning. Det enda villkoret är att delägaren framställer kravet i 

en underrättelse med rimlig frist, där fristen ska preciseras i underrättelsen. Vad som är 

rimlig frist måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, men i och med 

att det föreligger krav om att ansökan hos rätten om försäljning måste föregås av en 

underrättelse med angiven frist, är det rimligt att ansökan inte kan göras förrän fristen 

har löpt ut och att värderingen av om fristen är rimlig ska anknytas till denna 

tidpunkt.120    

 

Försäljningen kan ske på offentlig auktion där delägarna, under i övrigt lika villkor som 

andra deltagare på auktionen, dock har så kallad förtur som grundar sig i företräde om 

att få sitt anbud accepterat. Om således två eller flera ger samma anbud och ingen 

bjuder högre måste auktionsutroparen ta reda på om någon av budgivarna är delägare 

och om så är fallet ska auktionsutroparen upplysa om att delägaren har företräde till att 

få sitt anbud accepterat. Detta gäller givetvis förutsatt att delägarna vill bjuda på 

egendomen som ska auktioneras ut.121 Försäljning kan även ske genom 

underhandsförsäljning, där samma principer gäller om att delägarna har rätt att ge anbud 

och att de har företräde till att få sitt bud accepterat.122    

 

Slutligen innehåller sameigeloven även bestämmelser om utgifts- och intäktsfördelning, 

samt om användningsfördelning, men jag anser inte att de bestämmelserna behöver 

redogöras för. Ovanstående framställning av sameigeloven är tillräcklig för att läsaren 

ska kunna skapa sig en bild av hur lagen är uppbyggd och vad för möjligheter delägarna 

                                                
118 LB 2009 s. 90678 
119 13 § Sameigeloven. 
120 Rt 1999 s. 1418 och LB 2009 s. 70405. 
121 5 § FOR 1966-05-25 nr. 8701, 15 § Sameigeloven. Se även Thue, Samliv og sameie, s. 182. 
122 8-9 §§  FOR 1966-05-25 nr. 8701. 
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har vad gäller samäganderättens förvaltning, upplösning med mera.   

 

4.3. Likheter och skillnader mellan svensk och norsk samäganderätt   
 
Vid en jämförelse mellan den svenska och den norska samäganderätten finner man 

många påtagliga likheter, men även skillnader. I detta avsnitt ska endast de likheter och 

skillnader som är relevanta för uppsatsens problemställning att behandlas.  

 

Båda lagarnas utgångspunkt är att samäganderätt redan föreligger. Varken i 

samäganderättslagen eller i sameigeloven finns det bestämmelser om samäganderättens 

uppkomst. Vill man ha svar på hur samäganderätt kan uppkomma får man istället vända 

sig till praxis och de förmögenhetsrättsliga principerna. I båda länderna kan således 

samäganderätt uppkomma genom köp, avtal, byte, gåva eller testamente, men i Norge 

kan denna typ av ägande även bildas genom ”sammenblandningssameie” och genom 

arbete i hemmet.123 I och med HD:s uttalande i NJA 1992 s. 163124, skulle man kunna 

tro att samäganderätt genom arbete i hemmet även skulle kunna uppkomma i Sverige. 

Dock är så ej fallet, då det i Norge inte fordras att till exempel hustrun har egen inkomst 

och bidrar ekonomiskt till hushållet, utan hustruns arbete i hemmet tas hänsyn till vid 

bedömningen av samägandefrågor och hennes insats anses där både som underhåll och 

som ett medel till att förvärva egendom. 

 

Ser man till bestämmelsernas innehåll i de båda lagarna står det klart att varje ägare har 

en ideell andel i den samägda egendomen. Detta faktum framgår av lagarnas inledande 

bestämmelser där det även stadgas att lagarna är dispositiva och gäller i den mån inte 

annat följer av avtal.125   

 

De intressanta skillnaderna som föreligger uppdagas först efter att man har tagit del av 

lagarnas inledande bestämmelser. Lagarna är ungefär lika stora och innehåller nästan 

lika många paragrafer, men det går inte att för den skull undvika att lägga märke till hur 

                                                
123 Se avsnitt 4.1. Se även Walin, Samäganderätt, s. 16.  
124 Se avsnitt 2.1.1. 
125 1 § samäganderättslagen, 1-2 §§ sameigeloven. 
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pass mer allmänt formulerad den svenska samäganderättslagen är. I sameigeloven står 

det till exempel uttryckligt att: ”Kvar av sameigarane har rett til å nytta sameigetingen 

til det han er etla eller vanleg brukt til, og til anna som høver med tida og tilhøva, Ingen 

må nytta tingen i større mon enn det som svarar til hans part, eller såleis at det 

uturvande eller urimeleg er til meins for nokon medeigar.”126 Enligt sameigeloven har 

således varje delägare rätt att nyttja den samägda egendomen till vad den är avsedd eller 

normalt används för, men att ingen får nyttja egendomen i större mån än vad som svarar 

mot hans andel, på så sätt att övriga delägares intressen skadas. Som redan har 

behandlats ovan127 har även delägare enligt samäganderättslagen en sådan rätt, men det 

går inte att finna en uttrycklig bestämmelse därom, utan det måste utläsas särskilt ur 

lagens första paragraf, som egentligen inte säger så mycket om man betraktar den med 

blotta ögat. Det är först när man har tagit del av praxis och doktrin som det framkommer 

att varje delägare är berättigad att nyttja objektet ifråga i den utsträckning man har 

kommit överens om eller som är möjlig, utan att övriga delägares intressen skadas.128              

 

Vidare innehar sameigeloven en uttrycklig bestämmelse om att en delägare har rätt att 

avyttra hela eller delar av sin andel, det vill säga en behörighet att råda över sin ideella 

andel på egen hand: ”Ein sameigar har rett til å avhenda heile eller noko av parten sin til 

kven han vil.”129 I samäganderättslagen är det även här på samma vis som för 

egendomens nyttjande. Av 2 § samäganderättslagen framgår det e contrario att varje 

delägare fritt får förfoga över sin andel i den samägda egendomen, till exempel genom 

försäljning eller pantsättning. Likaså följer av 1 § samäganderättslagen att varje ägare 

har viss lott i godset, vilket är ansett att tjäna som förutsättning för en delägares 

behörighet att råda över sin ideella andel i egendomen på egen hand.130 Att läsa sig till 

denna behörighet enbart med hjälp av lagtexten är alltså inte helt enkelt, utan man får ta 

hjälp av övriga rättskällor för att reda ut bestämmelsens hela innebörd.    

 

 

                                                
126 3 § sameigeloven. 
127 Se avsnitt 3.1.  
128 Undén, Svensk sakrätt i lös egendom, s. 152. Se även Walin, Samäganderätt, s. 127.   
129 10 § sameigeloven. 
130 Walin, Samäganderätt, s. 126 f. 
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Vad gäller delägarnas andelar, avtalsfrihet och deras behörighet att råda över sin andel i 

den samägda egendomen, framgår det av ovanstående att det inte föreligger någon 

direkt skillnad mellan samäganderättslagen och sameigeloven, utan skillnaden i detta 

avseende utgörs av att sameigeloven innehåller uttryckliga formuleringar som visar vad 

delägarna har och inte har rätt till, medan samäganderättslagen delvis får tolkas med 

hjälp av andra rättskällor. 

 

Den största skillnaden mellan ländernas lagstiftning om samäganderätt utgörs av att 

sameigeloven erbjuder fler handlingsmöjligheter för egendomens förvaltning, utlösning 

av delägare, dess upplösning med mera.131 Till att börja med är huvudregeln i 2 § 

samäganderättslagen att varje förfogande över den samägda egendomen i dess helhet 

eller vidtagande av förvaltningsåtgärd förutsätter enighet mellan delägarna. Undantag 

görs om åtgärd är nödvändig och brådskande för godsets bevarande.132 Motsvarande 

bestämmelse återfinns även i sameigeloven, men där har lagstiftaren varit mer precis vid 

bestämmelsens utformning. Av 8 § sameigeloven framgår nämligen att en delägare ”skal 

fara fint med sameigetingen” och att man efter användning måste sörja för uppröjning, 

rengöring och andra uppgifter som hör till. Varje delägare har även krav på att 

egendomen hålls i försvarligt skick. En delägare kan på egen hand ta hand om vad som 

krävs för att säkra egendomen från skada eller förstörelse, men bör först rådgöra med de 

andra om det kan göras utan fördröjning och utan särskild kostnad. Även här anser jag 

det stå klart att samäganderättslagen är mer allmänt formulerad än vad sameigeloven är. 

Att varje delägare ska se till att den samägda egendomen hålls i bra skick och att den 

rengörs, om det till exempel handlar om en båt, gäller även i Sverige, men detta framgår 

inte uttryckligt av lagtexten utan det verkar mer vara underförstått.   

 

Till skillnad från samäganderättslagen innehåller sameigeloven även bestämmelser om 

majoritetsbeslut, något som avvisades i förarbetena till samäganderättslagen.133 Skälen 

till att majoritetsbeslut i Sverige inte godtogs som en möjlighet för delägarna att hantera 

förvaltningen av den samägda egendomen, var bland annat att vid en jämförelse med 
                                                
131 Se bland annat 11-13 §§ och 15 § sameigeloven.  
132 SOU 1999:104 s. 149.  
133 4-7 §§ sameigeloven. Se även NJA II 1905 artikel nr 4, s. 4 och 9, Undén, Svensk sakrätt i lös 

egendom, s. 157.  
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andra länders lagstiftning, där delägarna hade tillerkänts beslutanderätt genom majoritet, 

kom man fram till att det var olämpligt att ha majoritetsbeslut. Detta på grund av att 

systemet om majoritetsbeslut i länderna ifråga sammanhänger med ett oinskränkt 

vitsord till gemenskapens upplösning, vari även föreligger ett skydd mot missbruk från 

majoritetens sida, vilket inte är fallet i Sverige. De uppräknade länderna i förarbetena 

var Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Att Norges sameigelov inte beaktades då är 

naturligt, eftersom den tillkom först år 1965, men idag är det fullt möjligt att göra en 

jämförelse och av den att döma föreligger inget oinskränkt vitsord till gemenskapens 

upplösning i den beslutanderätt genom majoritet som tillerkänns delägare med 

tillämpning av sameigeloven. Det är istället reglerat att ett majoritetsbeslut inte får gå ut 

på att avyttra hela egendomen eller en del av den, som delägare behöver till att nyttja 

egendomen för det den är avsedd eller normalt används till. Med avyttring likställs 

pantsättning. Detsamma gäller uthyrning för mer än 10 år och inte heller får det beslutas 

om att hyra ut något för kortare tid ifall det leder till orimligt besvär för en delägare som 

under samma tid behöver nyttja egendomen. Med hyra anses här även att något kommer 

att lämnas till upplåning eller nyttjande på annat sätt.134 Av detta framgår att 

beslutanderätten genom majoritet är noggrant reglerad med begränsningar, men 

viktigast av allt är att delägarna enligt sameigeloven är hindrade från att upplösa 

gemenskapen genom majoritetsbeslut. När man läser förarbetena till samägande-

rättslagen får man intrycket av att det är direkt olämpligt att ha ett system med 

majoritetsbeslut om det inte sammanhänger med ett oinskränkt vitsord till gemenskap-

ens upplösning, vari även måste föreligga ett skydd mot missbruk från majoritetens sida 

och om det inte gör det kommer ett sådant system att bli besvärligt i och med att flera 

begränsningar måste uppställas för att det ska fungera. Enligt min mening har Norge, i 

och med att de just har ett system med majoritetsbeslut som inte sammanhänger med ett 

oinskränkt vitsord till gemenskapens upplösning, utan istället bygger på flera uppställda 

begränsningar, på detta sätt valt den riktning som Sverige i förarbetena till 

samäganderättslagen tog upp till diskussion, men avvisade på grund av att de fann det 

vara olämpligt.135 Huruvida det var ett lämpligt val eller ej tål att diskuteras.136  

                                                
134 4 § 3 st. sameigeloven. 
135 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 4 och 9.  
136 Se mer om detta under kapitel 6, Slutsatser och egna kommentarer. 
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I Norge är det även möjligt att, genom majoritetsbeslut, tillsätta en styrelse som ska se 

till att egendomen blir ändamålsenligt styrd och utnyttjad, vilket kan ske om de 

uppställda kriterierna i lagen uppfylls.137 Sverige har ingen motsvarande möjlighet, utan 

istället kan delägarna ansöka om förordnande av god man, men det förutsätter att de är 

oeniga om egendomens förvaltning eller nyttjande,138 vilket inte är fallet i 

sameigeloven.  

 

Enkelt uttryckt torde det vara så att de handlingsmöjligheter som delägarna enligt 

samäganderättslagen erbjuds grundar sig i att det föreligger oenighet delägarna emellan 

angående egendomens förvaltning, medan sameigeloven även reglerar de fall där 

delägarna är eniga, men vill ha en mer effektiv och möjligen mer ändamålsenlig 

förvaltning. Den ståndpunkten stöds även av att det enligt sameigeloven är möjligt att 

utlösa en delägare om denne missbrukar sin rätt i samägandet, vilket då beslutas av 

domstol.139 Sameigeloven innehåller även en uttrycklig förköpsrätt för de andra 

delägarna, om en delägare vill avyttra eller upplåta sin andel,140 vilket delägare med 

tillämpning av samäganderättslagen inte har, varken genom direkt tillämpning av 

lagtexten eller med beaktande av andra rättskällor, såsom rättspraxis och doktrin.  

 

När det kommer till möjligheten till samägandets upplösning är lagarna ganska 

likartade. Dock ställer samäganderättslagen inga krav på att uppfyllelse av några 

rekvisit ska ske, om man vill ansöka om att den samägda egendomen ska försäljas i sin 

helhet,141 till skillnad från sameigeloven. Enligt sistnämnda lag måste en sådan ansökan 

föregås av en underrättelse med angivelse av rimlig frist till de andra delägarna.142 

Genom att det finns krav om att rimlig frist ska anges får delägarna ytterligare möjlighet 

på sig att, utöver de diskussioner som de möjligen redan har haft om samägandets 

upplösning, tänka igenom vad de önskar och vilka möjligheter de har.143 Sameigeloven 

är även i denna bemärkelse mer precis och ger fler handlingsmöjligheter, då den anger 

                                                
137 Se 6 § sameigeloven. 
138 3 § samäganderättslagen. 
139 13 § sameigeloven. 
140 11-12 §§ sameigeloven. 
141 Walin, Samäganderätt, s. 175. 
142 LB 2009 s. 70405. 
143 Se Rt 1999 s. 1418. 
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att egendomen ska säljas om den inte kan delas utan skada, att försäljning både kan ske 

på offentlig auktion och genom underhandsförsäljning, men även att delägarna själva 

har företräde att få sitt bud accepterat, förutsatt att de vill bjuda på egendomen.144 

Visserligen finns det inget som hindrar att delägare i Sverige bjuder på egendomen om 

den säljs på offentlig auktion, men det finns ingen garanti för att deras bud blir 

accepterat om det finns två lika bud och ingen bjuder högre.      

         

Vid beaktande av det som har framkommit i detta avsnitt får det anses stå klart att 

skillnaderna mellan samäganderätten i Sverige och Norge är märkbara. 

Samäganderättslagens utformning tar främst sikte på att reglera gode mannens uppgifter 

och förfarandet vid försäljning av egendomen på offentlig auktion. Denna ståndpunkt 

blir tydlig när de flesta av de få paragrafer som finns i samäganderättslagen tillägnas 

nyssnämnda situationer.145 Sameigeloven å andra sidan har mer precisa bestämmelser 

som i tydligare mån anger vad delägarna har och inte har rätt att göra när det gäller den 

samägda egendomen och lagen tar även i större mån sikte på att reglera delägarnas 

förvaltning, där de erbjuds flera möjligheter att välja bland när de ska besluta om vilket 

tillvägagångssätt som är mest lämpligt för dem för förvaltning av egendomen som de 

innehar med samäganderätt. Huruvida sistnämnda lag tjänar sitt syfte bättre än vad 

samäganderättslagen gör, går självfallet inte att svara på utan att en mer djupgående 

studie av rättskällorna i de båda länderna görs. Däremot är det möjligt och i detta 

avseende även relevant att diskutera kring huruvida de handlingsmöjligheter som 

delägarna i Norge har, skulle vara lämpliga även för Sveriges del. En sådan diskussion 

företas av den orsaken i nedanstående kapitel 6.    

 

 

 

  

 

 

 

                                                
144 15 § sameigeloven. Se även 8-9 §§ FOR 1966-05-25 nr. 8701. 
145 Se 3-6 §§ och 8-17 §§ samäganderättslagen.  
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5. Rättsordningen 
 

Detta kapitel avser bland annat att klarlägga begreppet rättssäkerhet och vikten av 

densamma, men även att belysa den rättsordning som råder i Sverige. Framställningen 

är nödvändig för ett besvarande av frågan om det finns ett samhällsbehov och/eller ett 

enskilt behov av en förändring av samäganderättslagen. Någon hänvisning till 

samäganderättslagens utformning företas inte, då nedanstående redogörelse utgör en 

generell beskrivning av Sveriges rättsordning. Istället kommer denna redogörelse att 

återknytas till och tillämpas på samäganderättslagen i det avslutande kapitlet. 

 

5.1. Rättssystemet 
 
Ur rättspositivistisk synvinkel definieras rättsordningen som ett system av rättsregler, 

där vi medborgare följer de flesta rättsnormer automatiskt utan att ifrågasätta skälen 

eller förnuftet bakom reglerna. Emellertid är det inte ovanligt att det uppstår situationer 

där man måste ställa sig frågan om vilken regel som ska följas. Detta på grund av att 

regler uttrycks genom språket och de språkliga uttryck som används kan vara vaga, 

mångtydiga eller motstridiga. Att avgöra varje enskilt fall med hjälp av klara och 

entydiga regler är inte möjligt då rättssystemet aldrig är så fullständigt, utan innehar ofta 

oklarheter, luckor och motsägelser och dessutom kan en del regler vara föråldrade. 

Detta leder till den viktiga slutsatsen om att domaren, juristen och byråkraten gång på 

gång möter ett och samma problem, som grundar sig i ovisshet om rättssystemets 

innehåll.146 Sistnämnda slutsats måste även ses mot bakgrund av att samhället förändras 

i snabb takt och rätten kommer att bromsa denna utveckling om den inte anpassas till 

förändrade förhållanden. Således kan man säga att ju mer dynamisk 

samhällsutvecklingen är, desto mer flexibelt måste rättssystemet vara.147      

 

 

 

 
                                                
146 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 11. Se även Peczenik, Vad är rätt, s. 43 f.   
147 Peczenik, Vad är rätt, s. 45.   
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5.2. Rätten och demokratin 
 
Begreppet demokrati har uppstått genom historisk utveckling och dess innebörd 

påverkas bland annat av etiska värderingar, vilket gör att begreppet är vagt och omstritt. 

Sistnämnda konstaterande innebär emellertid inte att demokratibegreppet saknar en 

bestämd mening. Dess övergripande idé utgörs av att demokrati likställs med 

folkstyre.148 Detta framgår av 1 kap. 1 § RF, vari stadgas att all offentlig makt i Sverige 

utgår från folket. Majoritetsprincipen tillämpas i detta hänseende, vilket innebär att vid 

fastställande av kollektiva beslut vinner den som får flest röster, när det råder delade 

uppfattningar. Genom att rösta utövar medborgarna på så sätt kollektiv politisk makt. 

Således bestämmer medborgarna själva ytterst sett att lagen, som stiftas av de 

förtroendevalda, är legitim och gällande. Medborgarna underkastas samtidigt lagen och 

är skyldiga att följa den.149 Dock innebär majoritetsprincipen varken att medborgarna 

faktiskt är kapabla att bedriva politik eller att de är ekonomiskt likställda. Ett 

fullständigt genomförande av majoritetsprincipen ligger av den orsaken inte för 

handen,150 utan demokratin kräver lagtolkning i ljuset av andra rättskällor, inklusive 

förarbetena och olika etiska värden, såsom frihet och jämlikhet. I princip föreligger 

även ett krav om att rättsliga beslut motiveras, men däremot kräver demokratin inte att 

rättstillämpningen slaviskt följer vare sig lagens ordalydelse eller dess förarbeten.151  

 

5.3. Rättssäkerhet 
 
Vad förväntar vi oss av rättsväsendet och hur förutsätter eller åtminstone hoppas vi att 

domstolarna och andra tillämpare av lagen handlar? Att få rättssäkerhet är förmodligen 

en av våra viktigaste förhoppningar och att skapa rättssäkerhet är troligtvis den 

centralaste förhållningsregel för den som tillämpar lagen, vilket leder till frågan om vad 

som är rättssäkerhet? Generellt uttryckt uppnås rättssäkerhet genom uppfyllelse av två 

särskilda krav, nämligen att lagens tillämpning bör vara förutsebar och de rättsliga 

                                                
148 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 49. 
149 Peczenik, Vad är rätt, s. 64.   
150 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 49 f. 
151 Ibid. s. 53. 
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besluten bör vara rättvisa.152 Vad gäller begreppet rättvisa finns det många olika 

uppfattningar om vad det innebär. Den förmodligen mest betydande rättviseteorin 

formulerades som två principer, varav den första går ut på att alla ska ha samma rätt till 

det system av grundläggande friheter som är förenligt med att alla har ett liknande 

frihetssystem. Den andra principen går ut på att sociala och ekonomiska ojämlikheter 

ska ordnas så att de är till största möjliga nytta för de minst gynnade i samhället.153 Man 

kan med andra ord säga att rättssäkerhet innebär att man undviker godtycke och fattar 

beslut med ”rätt” innehåll. Båda dessa krav måste uppfyllas, då varken det ena eller det 

andra kravet ensamt uppfyller förväntningarna på rättssäkerhet.154   

 

Av 1 kap. 1 § 3 st. RF följer att den offentliga makten utövas under lagarna. 

Rättssäkerheten tjänar som ett kännetecken för ett demokratiskt statsskick155 och det 

väsentliga innehållet i rättssäkerhetsbegreppet utgörs alltså av ett krav om förutsebarhet. 

Det innebär att de rättsliga beslut som tas av domstolar och myndigheter måste vara 

förutsebara med stöd av rättsreglerna. Förutsebarhetskravet kan motiveras på så sätt att 

en individ, vid i övrigt oförändrade förhållanden, kan planera sitt liv mer effektivt ju 

enklare det är att förutse de rättsliga besluten. Det är motiverat på flera olika sätt att 

kravet om förutsebarhet måste basera sig på lagen. Detta följer till exempel av att lagen 

är förankrad i medborgarnas vilja och deras intressen i ett demokratiskt samhälle och att 

den består av generella regler, vilket gör att principen om att alla ska behandlas lika 

uppfylls.156  

 

Ovanstående utgör en definition av formell rättssäkerhet. En sådan räcker emellertid 

inte, utan demokratin kräver materiell rättssäkerhet som innebär att rättsliga beslut 

baserar sig på en förnuftig avvägning mellan förutsebarhet och andra etiska hänsyn. Att 

kravet på materiell rättssäkerhet är befogat inser man när man tänker på Hitlers välde. 

De tyska judarna kunde enkelt förutse att de skulle komma att förföljas, men det vore 

ologiskt att anse att en sådan förutsebarhet faller in under rättssäkerheten. Således kan 

                                                
152 Aarnio, Värdena och domarreglerna, s. 10. 
153 Rawls, En teori om rättvisa, s. 291.   
154 Aarnio, Värdena och domarreglerna, s. 10. 
155 Peczenik, Vad är rätt, s. 84.   
156 Ibid. s. 89 f.  
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målet inte vara att blint lyda lagens bokstav, utan att tolka den på så ett etiskt godtagbart 

vis som möjligt.157  

 

Att maktutövningen följer rättsreglerna tjänar vidare som ett kännetecken för en 

rättsstat. Därmed uppvisar maktutövningen i en rättsstat en hög grad av förutsebarhet, 

vilket med andra ord innebär att det föreligger en hög grad av formell rättssäkerhet. 

Anledningen till detta är att beslutens förutsebarhet skyddar den enskilde mot 

godtycklig maktutövning. Rättsreglernas innehåll är av sådant slag att den enskilde 

individen inte endast skyddas mot laglöst våld, utan även mot själva 

skyddsorganisationen, det vill säga staten.158          

 

Rättssäkerhetskravet medför även en del konsekvenser som är värda att notera. Rättsliga 

beslut måste stödja sig på rättsreglerna, vilket leder till konstaterandet att godtyckliga 

beslut inte får fattas av domstolarna. Om ingen lag är tillämplig på det aktuella fallet bör 

avgörandet istället stödjas på andra rättskällor. Vidare måste lagbestämmelser 

underkastas en korrigerande tolkning så att de tillämpas på ett etiskt godtagbart sätt.159 

Det i sin tur leder till frågan om varför lagarna anpassas genom tolkning och inte genom 

kontinuerliga lagändringar.160 Enligt min mening ter sig sistnämnda ”lösning” vara mer 

logisk. Dock finns det ett befogat svar till denna fråga, nämligen att 

lagstiftningsapparaten är för stel och tung för att i brådskande fall kunna reagera så 

snabbt som en sund samhällsutveckling förutsätter.161   

 

5.4. Gällande rätt och domarens förhållande till denna 
 
Den allmänna rättslärans klassiska problem innefattar analysen av begreppet gällande 

rätt. Avseende detta begrepp finns det likväl inte någon allmänt erkänd teori.162 Gällande 

rätt kan sägas utgöra ett system av normer och handlingar. Normer skapas genom 

handlingar, det vill säga lagstiftning och praxis, men en norm kan även reglera och 
                                                
157 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 52 ff. 
158 Peczenik, Vad är rätt, s. 51.  
159 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 54. 
160 Peczenik, Vad är rätt, s. 46.  
161 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 54. Se även Peczenik, Vad är rätt, s. 46.  
162 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 27. 
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orsaka eller påverka olika handlingar av såväl enskilda som av rättstillämpande 

myndigheter. Det är dessa två komponenter, normerna och handlingarna, som 

tillsammans bildar den samhälleligt etablerade rätten.163 Begreppet norm innefattar att 

något är förbjudet, påbjudet eller tillåtet med mera. Dess viktigaste uppgift är att 

påverka människor, det vill säga att framkalla vissa handlingar och undertrycka andra. 

På så sätt kan en norm beskrivas som en regel som kvalificerar handlingar som 

påbjudna, tillåtna eller förbjudna.164      

 

Dock är det, som ovan framhållits, inte möjligt att avgöra varje enskilt fall med hjälp av 

klara och entydiga regler, då rättssystemet aldrig är så fullständigt utan innehar ofta 

oklarheter, luckor och motsägelser och dessutom kan en del regler vara föråldrade. 

Denna ovisshet måste ändå bemästras på något sätt. Alla fall måste avgöras och varje 

rättsregel måste kunna ges ett tydbart innehåll.165 Av detta följer att begreppet gällande 

rätt är dubbeltydigt och innefattar även tolkning.166 Begreppet gällande rätt är även 

föränderligt på grund av dess samband med etiken. Således kan etikens förändringar 

skapa nya kännetecken på gällande rätt.167 

 

Vad som är gällande rätt framgår av rättskällor, varmed i detta sammanhang menas 

innehållet i lagar, prejudikat, och så vidare.168 Enligt min mening utgör rättskällorna 

vägledning för att definiera gällande rätt, för den som tillämpar lagen. Att klargöra 

vilken betydelse de olika rättskällorna har är därför relevant. Man brukar ofta beteckna 

lagen som den primära och sådana källor som förarbeten och praxis såsom subsidiära 

rättskällor.169 Lagtexten betraktas dock som mindre viktig än lagstiftarens avsikt. 

Således är det viktigaste inte vad lagstiftaren har sagt i lagen, utan vad han hade för 

avsikt att säga. Av den orsaken måste en tillämpare av lagen beakta lagens förarbeten 

som tjänar som hjälp till att ange en lagregels syfte och ändamål, men även ger 

upplysningar angående sociala förhållanden, vilka regleras av lagregeln, samt upplyser 

                                                
163 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 28.  
164 Peczenik, Vad är rätt, s. 160 ff.  
165 Ibid. s. 43 f.  
166 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 28.  
167 Peczenik, Vad är rätt, s. 195. 
168 Hellner, Rättsteori, s. 29. 
169 Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 390. 
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om rättsläget vid tidpunkten för lagens tillkomst.170      

 

Vad gäller prejudikat finns det flera argument till att de ska följas av efterföljande 

rättspraxis. Ett av dessa argument är att man därigenom bidrar till enhetlighet vad gäller 

lagtolkning, vilket i sin tur leder till rättssäkerhet. Vidare kan domstolen, genom att följa 

prejudikat, undvika att på nytt bedöma samtliga skäl för och emot en särskild 

lagtolkning.171 Emellertid är prejudikat inte bindande för landets domstolar,172 utan 

sistnämnda har endast en svag skyldighet att beakta prejudikat. Denna svaga skyldighet 

grundas inte i lagen, vilket innebär att den måste betraktas som sedvanerättslig.173 I 

verkligheten följs ändå prejudikaten regelbundet av svenska domstolar, där lägre 

instanser endast undantagsvis avviker ifrån en av HD given dom. Det är därmed sällsynt 

att lägre instanser går emot prejudikat, vilket endast sker då de vill ge HD möjlighet att 

ompröva sin praxis, till exempel på grund av att det föreliggande prejudikatet strider 

mot lag, förarbeten, eller ett annat prejudikat som är uppställt av HD.174      

 

Även doktrin betecknas som en rättskälla, vars huvuduppgift består i att framställa 

rättsordningen som ett sammanhängande system av normer. Det är en viktig del som 

bidrar till systematisering och tolkning av gällande rätt. Det framgår till exempel av att 

domstolarna ibland beaktar den rättsvetenskapliga litteraturen genom att återge den 

rådande meningen, men även genom att referera till vissa mera personliga 

rättsvetenskapliga åsikter genom att i domskälen medta rättsvetenskapliga 

expertutlåtanden.175  

 

Måttstocken för en god domare återfinns i domarreglerna, som kan sägas utgöra etiska 

råd till domaren.176 Enligt min mening stödjer domarregel nummer åtta ovanstående 

framställning om att den som tillämpar lagen även måste fungera som lagtolkare. 

Regeln lyder enligt följande: ”En god och beskedlig (klok) domare är bättre än god lag, 

                                                
170 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 109. 
171 Ibid. s. 121. 
172 Ibid. s. 122. 
173 Ibid. s. 49. 
174 Ibid. s. 122 f. 
175 Peczenik, Vad är rätt, s. 260 ff.   
176 Aarnio, Värdena och domarreglerna, s. 8. 
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ty han kan alltid laga efter lägligheten (jämka enligt skälighetens fordringar).”177 Jag 

anser att den slutsats som följer av sistnämnda domarregel utgörs av att domaren ska 

tolka lagen utifrån vad som är skäligt i det enskilda fallet, därav ”laga efter lägligheten”. 

På så vis kan man säga att domaren fungerar som en sorts konfliktlösare som ska lösa 

enskilda fall i enlighet med lagstiftningen. Domarens uppgift är således att inordna det 

enskilda fallet under en klar rättsregel.178       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 Aarnio, Värdena och domarreglerna, s. 9. 
178 Peczenik/Aarnio/Bergholtz, Juridisk argumentation, s. 22 f. 
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6. Slutsatser och egna kommentarer 
 
I en motion från 2005 tillkännagavs för regeringen att det finns ett behov av att göra en 

översyn av samäganderättslagen. Följande utgör ett utdrag från den motivering som 

anges i motionen: ”Lagstiftningen är mycket åldrad, även om den varit föremål för en 

del ändringar under årens lopp. Bland annat har den kritiserats för sin brist på 

flexibilitet. Delägarna kan vara oeniga om hur samägandet ska upplösas, men eniga om 

att egendomen inte ska gå till offentlig auktion. I det fallet anger inte lagen någon 

lösning på problemet. För i synnerhet sambor, men även makar eller registrerade partner 

som går skilda vägar, kan lagens utformning skapa problem för egendom som för båda 

parter har ett affektionsvärde och inte enbart ett materiellt sådant.”179 

 

Av ovanstående får det anses stå klart att medvetenhet föreligger om att 

samäganderättslagen inte fungerar väl i praktiken. Vidare är det även klarlagt att man 

vill få till stånd en ändring för detta, men hur man ska gå tillväga, hur denna ändring ska 

göras, hur pass omfattande den ska vara med mera, har det än idag inte funnits något 

svar på. Avsikten med detta avslutande kapitel är att ta i beaktande de delar av 

föregående utredning som har företagits och låta dem tjäna som utgångspunkt för hur en 

ändring av lagen ifråga, enligt min mening, bör ske. Om det inte har framkommit på ett 

tydligt sätt tidigare, framhåller jag nu att jag anser att en ändring av 

samäganderättslagen bör företas. Denna åsikt grundar sig i olika skäl som kommer att 

lyftas fram i nedanstående text, där jag kommer att utveckla och motivera min 

ståndpunkt med stöd av de fakta som har framkommit i föregående kapitel.  

 

Vi börjar med att återanknyta till och ta i beaktande den redogörelse som har gjorts i 

kapitel 5, för att kunna tillämpa den på samäganderättslagen. Till att börja med måste 

man förstå att vårt rättssystem inte är och nog aldrig kommer att bli så fullständigt att 

varje enskilt fall kan avgöras med hjälp av klara och entydiga regler. Dock behöver inte 

det betyda att man endast ska acceptera detta faktum och inte försöka få till stånd 

ändringar som bidrar till att rättssystemet i alla fall blir mer fullständigt än det är idag. 

                                                
179 Motion till riksdagen 2005/06:L320. 
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Jag anser att det inte råder någon större tvekan om att vårt samhälle förändras i snabb 

takt, vilket fordrar en flexibilitet av rättssystemet. I doktrin återfinns ett konstaterande 

om att rätten bromsar samhällets utveckling om den inte anpassas till förändrade 

förhållanden.180 Samäganderättslagen trädde i kraft år 1904 och är därmed en åldrad lag. 

Den har varit föremål för en del ändringar sedan tillkomsten, men dessa ändringar utgör 

varken ett användbart underlag eller är av relevans för denna framställning. Vad som är 

av relevans däremot är slutsatsen om att lagen ifråga lider brist på just flexibilitet. 

Således är det i detta avseende inte helt obefogat att säga att samäganderättslagen utgör 

en broms i samhällsutvecklingen. Av den orsaken bör en ändring av lagen ifråga komma 

till stånd, vilket enligt min mening inte bara skulle bidra till en förbättring av lagen 

ifråga utan även till att rättssystemet i helhet blir mer flexibelt.   

 

Ett motargument för ovanstående ståndpunkt skulle kunna vara att det inte endast är 

själva lagtexten som utgör gällande rätt, utan att gällande rätt även framgår av andra 

rättskällor, till exempel förarbeten och prejudikat. Vi har ett demokratiskt statsskick som 

till och med kräver lagtolkning i ljuset av andra rättskällor. I doktrin framhålls det till 

exempel att det viktigaste inte är vad lagstiftaren har sagt i lagen, utan vad han hade för 

avsikt att säga, vilket innebär att en tillämpare av lagen måste beakta lagens förarbeten 

som tjänar som hjälp till att ange en lagregels syfte och ändamål, men även ger 

upplysningar angående sociala förhållanden, vilka regleras av lagregeln, samt upplyser 

om rättsläget vid tidpunkten för lagens tillkomst.181 I förarbetena till 

samäganderättslagen framkommer visserligen rättsläget vid tidpunkten för lagens 

tillkomst, men de upplysningar om lagreglernas syfte och ändamål, samt om sociala 

förhållanden, är till föga hjälp idag drygt hundra år senare då samhället till stor del har 

förändrats sedan lagen och förarbetena tillkom. Vad gäller prejudikat som rättskälla har 

HD uppmärksammat den kritik som samäganderättslagen har blivit föremål för och 

klarlagt att samäganderättslagen är sekelgammal och kan därför, även om den ändrats 

vid åtskilliga tillfällen, inte anses innefatta en helt tidsenlig reglering av rättsområdet. 

Domstolarna måste av den orsaken ha stor frihet att vid tillämpningen av lagen beakta 

                                                
180 Peczenik, Vad är rätt, s. 45.  
181 Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 109. 
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den rättsutveckling som ägt rum sedan lagens tillkomst.182 HD:s ståndpunkt måste i 

detta fall beaktas mot bakgrund av hur stor betydelse prejudikat har vid 

rättstillämpningen. Landets domstolar är inte bundna av prejudikat, utan de har endast 

en svag skyldighet att beakta dessa. I verkligheten följs ändå prejudikaten regelbundet 

av svenska domstolar, där lägre instanser endast undantagsvis avviker ifrån en av HD 

given dom. HD:s uppmärksammande, av vilket framgår att domstolarna är väl medvetna 

om att lagen inte innefattar en tidsenlig reglering, talar för att rättsutveckling vad gäller 

samäganderätt sker i löpande takt, men faktum kvarstår att det är motiverat på 

åtminstone två olika sätt att kravet om förutsebarhet, som är det väsentliga innehållet i 

rättssäkerhetsbegreppet, måste basera sig på lagen. För det första är prejudikat alltså inte 

bindande för landets domstolar, utan de har endast en svag skyldighet att beakta 

prejudikat. Denna skyldighet återfinns ej i lagen utan den måste betraktas som 

sedvanerättslig. Att prejudikaten ändå följs regelbundet av svenska domstolar anser jag 

dock inte räcker som garanti för att förutsebarhetskravet kommer att uppfyllas. Då det 

inte föreligger någon skyldighet för domstolarna att beakta prejudikat kan man inte 

heller säga att det är enkelt för en enskild individ att förutse de rättsliga besluten. För 

det andra är lagen förankrad i medborgarnas vilja och deras intressen i ett demokratiskt 

samhälle, vilket även det talar för en lagändring. På frågan om det finns ett 

samhällsbehov och ett enskilt behov av en förändring av samäganderättslagen och om 

det är behövligt med en uttrycklig ändring i själva lagtexten för att samäganderättslagen 

ska anses vara tidsenligt reglerad, blir mitt svar således jakande.  

 

Vidare fordrar Sverige, som har ett demokratiskt statsskick och därmed ett folkstyre183, 

materiell rättssäkerhet, vilket även medborgarna har en förhoppning om att få. Det 

innebär att lagens tillämpning ska vara förutsebar och att de rättsliga besluten ska vara 

rättvisa184, samt att de rättsliga besluten även ska basera sig på en förnuftig avvägning 

mellan förutsebarhet och andra etiska hänsyn. Således kan en individ, vid i övrigt 

oförändrade förhållanden, planera sitt liv mer effektivt ju enklare det är att förutse de 

rättsliga besluten, vilka måste basera sig på lagen på grund av att den är förankrad i 

                                                
182 NJA 1995 s. 478. 
183 Se 1 kap. 1 § RF. 
184 Se avsnitt 5.3. för en definition av begreppet rättvisa. 



 53 

medborgarnas vilja och deras intressen i ett demokratiskt samhälle. Min bedömning är 

att samäganderättslagen till viss del uppfyller rättssäkerhetsrekvisitet. Vad gäller 

upplösning av samägandet anger lagen tydligt i dess 6 § att det finns ett 

tillvägagångssätt, nämligen ansökan hos rätten om att försälja egendomen på offentlig 

auktion. På så sätt är lagen i det hänseendet förutsebar, då samtliga delägare vet med sig 

att var och en av dem kan kräva att egendomen ska försäljas. Huruvida den regeln är 

etiskt godtagbar å andra sidan, står inte lika klart. Att en regel uppfyller kravet om 

förutsebarhet innebär nämligen att endast en formell rättssäkerhet föreligger, men en 

sådan räcker inte då demokratin kräver materiell rättssäkerhet. Av den orsaken måste 

man alltså även begrunda om regeln ifråga är etiskt godtagbar. Varför ska hela 

egendomen säljas på auktion om endast en delägare vill få samägandet upplöst, kan man 

då fråga sig. De andra delägarna kan få uppskjuta försäljningen en tid om de visar 

synnerliga skäl för anstånd, vilka till exempel kan vara av social natur, men detta 

uppskjutande hindrar inte en slutlig försäljning utan gäller endast under en begränsad 

tid. Att ”komma runt” det faktum att egendomen slutligen kommer att försäljas på 

offentlig auktion när en delägare ansöker om detta, är således inte möjligt, om inte 

samtliga delägare enas om att de ska fortsätta att inneha egendomen med samäganderätt. 

Likaså kan man ifrågasätta om det är etiskt godtagbart att en rättmätig delägare ska 

tvingas att avstå från egendom bara för den skull att den andra delägaren inte vill äga 

egendomen längre. Detta är en synnerligen svår fråga som inte har ett enkelt svar, men 

det betyder inte att den inte ska uppmärksammas och diskuteras. En ansökan om 

försäljning på offentlig auktion följer av grundprincipen om att den som vill bli fri från 

ett samäganderättsförhållande ska få bli det. Här menar jag att grundprincipen i sig inte 

är oskälig. Om någon inte vill kvarstå i ett samäganderättsförhållande ska det självfallet 

finnas en utväg för den personen, men likaså bör det finnas en möjlighet för resterande 

delägare att få behålla den samägda egendomen om de så önskar. Detta ställer säkert 

även domstolen i en svår situation. Domstolens uppgift är att inordna enskilda fall under 

klara rättsregler, men när det till exempel gäller 6 § samäganderättslagen är det inte helt 

klart att domstolen, genom att tillämpa den klara regeln, efterföljer de domarregler som 

ligger till grund för hur en domare bör agera. Genom att besluta att till exempel fem 

delägare, varav en vill upplösa samägandet, ska sälja en båt på offentlig auktion, är 

enligt min mening inte en uppfyllelse av rekvisitet om att domaren ska ”laga efter 
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lägligheten”.185 Å andra sidan har domstolen i detta fall inget annat val än att följa 

regeln som inte kan anses vara motstridig eller tvetydig.    

 

Samäganderättslagens 6 § är dock, om man bortser från det faktum om att den kan anses 

leda till oskäliga rättsliga beslut och endast ser till dess konstruktion, ett bra exempel på 

en klar rättsregel som inte lämnar mycket utrymme för frågetecken. ”Envar delägare i 

samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga 

delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till 

försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där 

annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.”186 Således har varje delägare, utan att 

behöva ange visst skäl, rätt att ansöka hos rätten om att den samägda egendomen ska 

försäljas på offentlig auktion, såvida inte annan delägare visar synnerliga skäl för 

anstånd. Enda rimliga ifrågasättande av regelns innehåll är, enligt min åsikt, vad som 

utgör synnerliga skäl, vilket i och för sig har klargjorts i praxis.187  

 

Ser man istället till 1 § samäganderättslagen är det en regel som är vag och mångtydig. 

Den visar på det faktum att rättssystemet aldrig är så fullständigt att varje enskilt fall ska 

kunna avgöras med hjälp av klara och entydiga regler, utan att det ofta innehar 

oklarheter, luckor och motsägelser och dessutom kan en del regler vara föråldrade, 

vilket 1 § samäganderättslagen är. Nyssnämnda bestämmelse säger att: ”Äro två eller 

flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller 

skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna 

vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas.”188 Denna bestämmelse tilldelar 

delägarna en del rättigheter som inte kan utläsas ur själva lagtexten, utan som först 

framkommer när man tar del av övriga rättskällor såsom rättspraxis och doktrin. Att 

varje ägare har viss lott i godset tjänar som förutsättning för en delägares behörighet att 

råda över sin ideella andel i egendomen på egen hand. Således kan en delägare överlåta 

eller pantförskriva sin andel, men delägaren är även berättigad till att nyttja egendomen 

ifråga i den utsträckning samtliga delägare tillsammans har kommit överens om eller 
                                                
185 Se domarregel nr 8, Aarnio, Värdena och domarreglerna, s. 9.   
186 6 § samäganderättslagen. 
187 Se NJA 1974 s. 490 och NJA 1979 s. 562 i avsnitt 3.5.1. 
188 1 § samäganderättslagen. 
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som är möjlig, utan att övriga delägares intressen skadas. Av detta följer att det kanske 

inte är omöjligt, men tämligen besvärligt, att enbart använda lagtexten, i detta fall 1 § 

samäganderättslagen, för att utröna vad en delägare har och inte har rätt till.  

 

I det här avseendet anser jag det vara relevant att ta i beaktande hur Norge har valt att 

formulera och framhålla delägarnas rättigheter. Skillnaden mellan Sverige och Norge 

vad gäller detta består nämligen i att samäganderättslagen är mer allmänt formulerad 

och svårare att tyda än sameigeloven. Även delägare i Norge har rätt att nyttja 

egendomen ifråga i den utsträckning samtliga delägare tillsammans har kommit överens 

om eller som är möjlig, utan att övriga delägares intressen skadas, vilket tydligt 

framkommer i lagtexten: ”Kvar av sameigarane har rett til å nytta sameigetingen til det 

han er etla eller vanleg brukt til, og til anna som høver med tida og tilhøva, Ingen må 

nytta tingen i større mon enn det som svarar til hans part, eller såleis at det uturvande 

eller urimeleg er til meins for nokon medeigar.”189 Varje delägare har även rätt att råda 

över sin ideella andel på egen hand, vilket uttryckligen framgår i lagtexten: ”Ein 

sameigar har rett til å avhenda heile eller noko av parten sin til kven han vil.”190 Vad 

gäller bestämmelsernas utformning i sameigeloven utgör sistnämnda bestämmelser inga 

undantag, utan samtliga lagens regler är utformade på detta sätt, vilket innebär att man i 

större utsträckning kan förstå vad som är förbjudet, påbjudet eller tillåtet med mera. Att 

göra fler jämförelser med sameigeloven är således inte nödvändigt för att man ska 

kunna konstatera att graden av formell rättssäkerhet verkar vara större i Norge, när man 

ser till hur enkelt det är för enskilda individer att förutse rättsliga beslut som fattas med 

stöd av rättsreglerna.       

 

Man kan inte förneka att det står delägarna fritt att själva avtala om förvaltningen av 

deras delägarskap, det vill säga vem som ska ha rätt till vad, hur de ska gå tillväga när 

konflikter dem emellan uppstår, hur de ska gå tillväga om någon av dem vill sälja sin 

andel, om de andra i sistnämnda hänseende ska ha förköpsrätt med mera. Ur den 

synvinkeln kan man inte kritisera samäganderättslagen för dess brist på flexibilitet. 

Kritiken grundar sig istället i det faktum att det inte finns någon angiven lösning på 

                                                
189 3 § sameigeloven. 
190 10 § sameigeloven. 
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problemet när delägarna inte har upprättat avtal och de är oeniga om den samägda 

egendomens förvaltning eller om hur samägandet ska upplösas, men eniga om att 

egendomen inte ska säljas på offentlig auktion. Även om det råder avtalsfrihet är det 

långtifrån alla som har ett samäganderättsförhållande som utnyttjar den möjligheten. 

Orsakerna kan vara av vitt skilda slag, men alla människor har inte juridisk kunskap och 

av ekonomiska skäl kanske de låter bli att ta hjälp av någon för upprättande av ett 

samäganderättsavtal. Sedan är det inte obefogat att tro att vi som lever i ett demokratiskt 

samhälle, där hög grad av rättssäkerhet råder i många avseenden, utgår ifrån att vi kan 

förlita oss på lagen och vad som står däri. Om en tvist uppstår förväntar vi oss således 

att det ska finnas ett vägledande svar i lagen om hur tvisten ska lösas, vilket det i detta 

fall alltså inte gör.  

 

Huvudregeln i 2 § samäganderättslagen är att varje förfogande över den samägda 

egendomen i dess helhet eller vidtagande av förvaltningsåtgärd förutsätter enighet 

mellan delägarna. Undantag görs om åtgärd är nödvändig och brådskande för godsets 

bevarande. Huvudregeln är inte orimlig i sig, men den kan skapa problem i och med att 

samtliga delägares samtycke måste inhämtas vid varje beslut som avser förvaltning av 

hela den samägda egendomen. Samtycker inte samtliga delägare kan det alltså dra ut på 

tiden innan man kommer till ett enhälligt beslut, vilket kan leda till sämre 

egendomsförvaltning. För att klargöra denna ståndpunkt kan vi tänka oss följande 

exempel. Två, eller flera, delägare samäger aktier och en av dem upptäcker en möjlighet 

som kan generera stor avkastning på längre sikt. Han konsulterar och försöker övertyga 

de andra delägarna om att utnyttjande av denna möjlighet kommer att gynna dem, men 

en av de andra delägarna motsätter sig beslutet och vägrar att ge sitt samtycke. 

Undantaget i 2 § samäganderättslagen talar endast om åtgärd för godsets bevarande, till 

vilken även kan räknas nödvändiga och brådskande åtgärder som är föreskrivna i lag 

eller förordnade av myndighet, men även åtgärder vars syfte är att skydda egendomen 

mot förstörelse eller hastig värdeminskning. I exemplet handlar det dock varken om att 

skydda egendomen mot förstörelse eller om hastig värdeminskning, utan om en 

ändamålsenlig förvaltning som på längre sikt kommer att gynna samtliga delägare. I 

exemplet står de delägare som är för förslaget handfallna och kan inte företa några 

åtgärder utan att bryta mot lagen. När det sedan visar sig att delägaren som upptäckte 
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möjligheten till större avkastning hade rätt, är det redan för sent. Ett sådant utfall 

behöver inte, men kan i långa loppet skapa motstridigheter delägarna emellan, som i 

slutändan leder till en försäljning på offentlig auktion.  

 

För att få en uppfattning om vilka möjligheter som skulle kunna tilldelas delägarna för 

att undvika ovanstående problem, är det enligt min mening återigen motiverat att vända 

sig till sameigeloven och söka ingivelse där. Även sameigeloven är dispositiv och 

delägarna kan själva välja att modifiera dess tillämpning genom avtal. Utnyttjas inte 

avtalsfriheten återfinns det i sameigeloven fler uttryckliga möjligheter till 

egendomsförvaltning, som i och för sig kan regleras genom avtal, men ofta inte gör det. 

Om delägare i Norge väljer att förlita sig på lagen istället för att upprätta avtal om den 

samägda egendomens förvaltning, går de således inte miste om att välja bland olika 

handlingsmöjligheter som för deras förvaltning ter sig vara mest passande. Av den 

orsaken vågar jag, utan något uttryckligt stöd för min ståndpunkt, påstå att en sådan 

utformning av en lag som reglerar samäganderätt skulle kunna bidra till att oenighet 

mellan delägare mer sällan uppstår, på grund av att delägarna ges möjlighet till fler 

preventiva åtgärder och en mer ändamålsenlig förvaltning av egendomen. 

Samäganderättslagen tar endast sikte på att reglera de fall där oenighet mellan delägarna 

uppstår, vilket sker genom förordnande av god man eller försäljning på offentlig 

auktion, medan sameigeloven även reglerar de fall där delägarna är eniga, men vill ha 

en förvaltning som är mer effektiv och möjligen mer lämplig för sitt ändamål. 

Bestämmelserna om majoritetsbeslut, av vilka framgår att en majoritet kan fatta beslut 

om förvaltning och nyttjande i enlighet med vad den samägda egendomen är avsedd 

eller lämpad för, är ett exempel på detta. Sameigeloven innehåller även en möjlighet att 

tillsätta en så kallad styrelse, om det är majoritetens vilja. Styrelsens uppgift blir då att 

ta hand om det som krävs för att den samägda egendomen ska bli ändamålsenligt styrd 

och utnyttjad. 191  

 

Om vi återknyter till det ovannämnda exemplet om förvaltning av aktier, skulle en 

åtgärd, som av majoriteten av delägarna bedömdes vara rationell, kunna genomföras 

                                                
191 4-7 §§ Sameigeloven.  
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och ge samtliga delägare större avkastning, än vad som hade varit fallet om åtgärden 

hindrades på grund av att en delägare inte gav sitt samtycke. Att tillsätta en styrelse, 

vars behörighet fastställs i skriftliga stadgar, som aktivt har hand om egendomens 

förvaltning ter sig inte heller vara helt olämpligt då det blir mer effektivt, särskilt när det 

är nödvändigt att fatta snabba beslut. På så sätt kan man även utnyttja delägarnas kun-

skaper på olika områden och tillvarata dessa genom att ge en delägare, som till exempel 

har erfarenhet av aktiehandel, ett större ansvar för att sköta just den förvaltningen. 

 

Att tilldela delägare beslutanderätt genom majoritet avvisades under förarbetena till 

samäganderättslagen. Visserligen angavs tydliga och underbyggda skäl till detta192, men 

genom att beakta sameigelovens bestämmelser om just majoritetsbeslut är jag inte så 

säker på att beslutet, som togs vid samäganderättens tillkomst, idag är helt lämpligt. 

Vårt samhälle idag skiljer sig markant mot det som rådde för drygt ett sekel sedan. Idag 

fordras det i större utsträckning en effektiv förvaltning för att egendom av olika slag ska 

bli ändamålsenligt utnyttjad. Att uppställa begränsningar för majoritetsbeslut är 

självfallet något som måste göras och det är onekligen ett besvärligt arbete att utforma 

begränsningar som ska hindra olika tänkbara sätt till missbruk av beslutanderätt genom 

majoritet, men det är genomförbart, vilket sameigeloven kan tjäna som bevis för. Att 

ompröva beslutet om majoritetsbeslut vore således en bra idé, särskilt när det finns ett 

land med ett liknande rättssystem som vårt eget, som har en sådan fungerande 

konstruktion.  

 

Genom att det råder avtalsfrihet kan delägare i Sverige avtala om att de andra delägarna 

ska ha förköpsrätt när en delägare vill överlåta sin andel. Detta kan delägare i Norge 

också göra, men om det av någon orsak inte har upprättats ett avtal om förköpsrätt, går 

delägarna inte miste om den rättigheten. Sameigeloven innehåller nämligen en 

uttrycklig förköpsrätt för de andra delägarna, om en delägare vill avyttra eller upplåta 

sin andel193, vilket alltså delägare med tillämpning av samäganderättslagen inte har, 

varken genom direkt tillämpning av lagtexten eller med beaktande av andra rättskällor, 

såsom förarbeten, rättspraxis och doktrin. Av detta följer att Norge mer tar sikte på att 

                                                
192 Se avsnitt 3.6. 
193 11-12 §§ sameigeloven. 
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samäganderätten bör bestå med de delägare som redan finns, om de vill fortsätta att 

samäga egendomen. En orsak till detta skulle kunna vara att det kan medföra 

komplikationer att inta en helt okänd person i ett samäganderättsförhållande, som 

tidigare har bestått enbart av delägare med nära anknytning till varandra. Även det 

faktum att delägarna i Norge explicit i lagen194 ges så kallad förtur, som grundar sig i 

företräde om att få sitt anbud accepterat om den samägda egendomen ska försäljas på 

auktion eller genom underhandsförsäljning, talar för att Norge i större utsträckning 

försöker få samägandet att bestå för de delägare som inte vill att samägandet ska 

upplösas. Visserligen finns det inget som hindrar att delägare i Sverige bjuder på 

egendomen om den säljs på offentlig auktion, men det finns ingen garanti för att deras 

bud blir accepterat om det finns två lika bud. Likaså villkoret om att en ansökan om att 

försäljningen av egendomen måste föregås av en underrättelse med rimlig frist till 

övriga delägare är ett tecken på att man i Norge i högre grad strävar mot 

samäganderättens bevarande med de delägare som redan finns. Genom att det finns krav 

om att rimlig frist ska anges får nämligen delägarna ytterligare möjlighet på sig att, 

utöver de diskussioner som de möjligen redan har haft om samägandets upplösning, 

tänka igenom vad de önskar och vilka möjligheter de har. Vad gäller möjligheten till 

underhandsförsäljning är även det något som jag anser vara mer fördelaktigt i Norge, på 

grund av att en sådan form av försäljning i större mån kan garantera ett marknadspris 

vid försäljningen, än vad försäljning på offentlig auktion kan göra. Varför Sverige inte 

har underhandsförsäljning som alternativ har jag inte funnit några angivna skäl för.      

  

Vid förändring i ett samäganderättsförhållande eller upplösning av samägandet har 

delägare i Norge alltså förköpsrätt, företräde om att få sitt anbud accepterat vid 

försäljning av den samägda egendomen, de kan välja mellan att sälja egendom på 

offentlig auktion eller genom underhandsförsäljning, samt att det föreligger krav om att 

ansökan om försäljning av egendomen måste föregås av underrättelse med rimlig frist. 

Detta är fyra faktorer som, enligt min mening, på intet vis missgynnar delägare i ett 

samäganderättsförhållande. Möjligen skulle kravet om underrättelse med rimlig frist 

kunna ses som missgynnande för den som vill upplösa ett samäganderättsförhållande så 

                                                
194 15 § Sameigeloven.  
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snabbt som möjligt, men jag anser inte så vara fallet. Genom att samtliga delägare får 

kännedom om att en av dem vill få till stånd en försäljning av den samägda egendomen, 

innan ansökan ges in till rätten, ger dem en chans att se över situationen och vilka 

alternativa möjligheter som finns. På så sätt skulle en upplösning av samägandet kunna 

förhindras, men kommer de inte överens om hur de ska gå tillväga har de i alla fall gjort 

ett försök och insett att ett fortsatt samägande inte kommer att fungera. Varför delägare i 

Sverige inte har samma eller liknande möjligheter har jag inte funnit något svar på. Som 

jag skrev tidigare bör det finnas en utväg för den eller de delägare som inte vill kvarstå i 

ett samäganderättsförhållande, men likaså bör det finnas en möjlighet för resterande 

delägare att få behålla den samägda egendomen om de så önskar, såsom delägare i 

Norge har. Jag har inte heller funnit några nackdelar med att explicit i lagen ge delägare 

ovanstående möjligheter, då de ju endast är möjligheter och inga skyldigheter, med 

undantag av krav om underrättelse med rimlig frist, vilket jag ändå anser är en 

fördelaktig omständighet, sett till samäganderättsförhållandets bevarande. Vill någon 

utnyttja sin förköpsrätt när en delägare vill sälja sin andel eller förtur att få sitt anbud 

accepterat vid försäljning av hela egendomen är alltså helt upp till delägarna själva och 

vill de inte göra det är även detta beslut upp till dem själva. Om egendomen ska säljas 

kan de vidare välja mellan försäljning på offentlig auktion eller underhandsförsäljning, 

beroende på vad de anser vara mer förmånligt för dem. Av den orsaken talar jag för en 

liknande lagändring i Sverige, där fler handlingsmöjligheter ges som delägarna kan 

välja bland. 

 

När det gäller egendomsförvaltning har visserligen samäganderättslagen i dess 3 § en 

möjlighet till problemlösning genom förordnande av god man, vilket jag självfallet har 

tagit i beaktande och begrundat noggrant. Dock har jag kommit fram till att det inte 

finns någon garanti för att den gode mannen kan lösa meningsskiljaktigheterna 

delägarna emellan. Han fungerar varken som medlare eller ”problemlösare”, utan ska 

endast förvalta egendomen under den tid som rätten har utsett honom till att göra detta. 

Det kan vara en bra lösning när det visar sig att det endast krävs lite tid för delägarna att 

lösa inbördes tvister, men ibland kan klyftan mellan meningsskiljaktigheterna bli så stor 

att ingen förbättring sker hur länge den gode mannen än förvaltar den samägda 

egendomen för delägarnas räkning. I sistnämnda fall är det enligt min mening 
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nödvändigt att ha fler handlingsmöjligheter till buds, där ovanstående kommentarer och 

slutsatser om majoritetsbeslut, förköpsrätt med mera, kan tjäna som utgångspunkt.    

 

I förarbetena till samäganderättslagen diskuterades det även om det vore lämpligt att 

införa en möjlighet om överlämnande åt domstol att avgöra en uppkommen tvist genom 

direkta föreskrifter beträffande egendomens förvaltning. Efter noggrant övervägande av 

för- och nackdelar beslutades det slutligen att den möjligheten var olämplig eftersom 

när väl oenighet uppkommer mellan delägarna är det, enligt vad erfarenheten visar, 

vanligt att den inte stannar vid någon enstaka fråga. Av den orsaken ansågs det vara 

ytterst olämpligt, både ur det allmännas och ur delägarnas synpunkt, att vid fortsatt 

oenighet ta domstol i anspråk för ordnandet av enskild egendomsförvaltning.195 Jag 

anser att sistnämnda slutsats är rimlig, och behöver därför inte begrundas ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis är det nu ingen större hemlighet att jag är av den åsikten att det 

finns ett behov av en ändring av samäganderättslagen. I dess nuvarande form uppfyller 

inte lagen ifråga det krav om materiell säkerhet som råder i Sverige. Visserligen skulle 

man kunna hävda att lagens tillämpning i de flesta fall, sett främst till 6 § 

samäganderättslagen, är förutsebar, men såsom bestämmelserna är utformade anser jag 

inte att man utan viss tveksamhet kan säga att de rättsliga besluten är rättvisa, samt att 

de baserar sig på en förnuftig avvägning mellan förutsebarhet och andra etiska hänsyn. 

Att delägare tvingas avstå från egendom, bara för den skull att en av dem vill upplösa 

samägandet, utan ytterligare handlingsmöjligheter som till exempel förköpsrätt vid 

enbart försäljning av en andel eller företräde att få sitt anbud accepterat vid försäljning 

av hela egendomen, är enligt min mening inte en förnuftig avvägning mellan 

förutsebarhet och andra etiska hänsyn. Förutsebarhetskravet uppfylls visserligen, men 

på vilket sätt framkommer de etiska hänsynen? Mitt svar är att de dessvärre inte 

framkommer. Att jag i detta avseende förespråkar mycket av det som sameigeloven har 

att erbjuda är inte heller någon hemlighet. Frågan som återstår då är om det istället vore 

mer lämpligt att göra det val som Norge har gjort och införa bestämmelser som i större 

utsträckning tydliggör delägarnas rättigheter och ger dem uttryckliga 

                                                
195 NJA II 1905 artikel nr 4, s. 4 och 9. 
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handlingsmöjligheter som kan bidra till att uppstående av meningsskiljaktigheter 

undviks i större mån, bidra till en mer funktionell förvaltning, men även ge delägarna 

chans att verkligen tänka igenom sitt beslut innan de ansöker hos rätten om att 

egendomen ska försäljas på offentlig auktion. På nyssnämnda fråga blir svaret jakande. 

Att tilldela delägarna i Sverige möjlighet till beslutanderätt genom majoritet, en 

uttrycklig förköpsrätt, företräde att få sitt anbud accepterat vid försäljning av hela den 

samägda egendomen, att få välja mellan försäljning på offentlig auktion och 

underhandsförsäljning, samt att införa krav om att ansökan om försäljning och därmed 

upplösning av ett samäganderättsförhållande måste föregås av en underrättelse med 

rimlig frist till övriga delägare, skulle bara vara gynnsamt för delägarna och bidra till en 

mer ändamålsenlig förvaltning. En sådan förändring av samäganderättslagen skulle, 

enligt min åsikt, inte bara bidra till en ökning av den materiella rättssäkerheten, utan 

även till en tidsenlig reglering av en lag som stadgar en vanlig form av ägande i Sverige.  

  

Jag vill dock framhålla att jag med ovanstående ställningstagande inte menar att 

samäganderättslagen torde få exakt samma utformning som sameigeloven har, även om 

jag själv anser att Norges motsvarighet till samäganderättslagen i högre grad uppfyller 

de krav om rättssäkerhet som råder i Sverige. Dock bör de resonemang om 

rättssäkerhet, om de svåra situationer som domstolarna kan och säkerligen utsätts för 

genom att de måste göra en avvägning mellan vad som är skäligt och vad som står i 

lagtexten, de få handlingsmöjligheter som delägarna har med mera, tas i beaktande och 

begrundas för att en lämplig ändring av samäganderättslagen ska kunna komma till 

stånd. Detta bör sedan rimligen göras mot bakgrund av hur ett land med ett liknande 

rättssystem som vårt eget har valt att lösa problemet. Att till exempel ompröva beslutet 

om majoritetsbeslut, som jag redan har betonat ovan, ter sig således inte vara obefogat, 

särskilt om man tar hänsyn till samhällssituationen vid samäganderättslagens tillkomst 

och samhällssituationen idag. Då jag inte har funnit några skäl, varken för eller emot, 

möjligheten för delägarna att välja underhandsförsäljning istället för försäljning på 

offentlig auktion, är även det en möjlighet som inte ska bortses från utan bör övervägas. 

Att ge delägarna i Sverige en uttrycklig förköpsrätt när en av dem vill sälja sin andel, 

samt att tilldela dem möjlighet till företräde att få sitt anbud accepterat vid försäljning 

av hela egendomen skulle vara fördelaktigt både sett ut delägarna perspektiv, men även 
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ur rättssystemets perspektiv då även Sverige på så sätt skulle sträva mer mot att 

samäganderätten bör bestå med de delägare som redan finns, om de vill fortsätta samäga 

egendomen, vilket i sin tur skulle leda till en högre grad av materiell rättssäkerhet, då 

avvägningen mellan förutsebarhet och etiska hänsyn i större mån skulle vara förnuftig. 

Slutligen vill jag understryka att, även om någon ändring av samäganderättslagen inte 

sker inom en snar framtid är jag tillfreds med det faktum att problemen som den 

föråldrade lagen medför har förts fram i ljuset och tydliggjorts, vilket drygt ett sekel 

efter samäganderättslagens tillkomst för mig är en bedrift.  
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9. Bilaga 1 - Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt 
 
 1 § Äro två eller flera samfällt ägare av fastighet eller lös sak, eller tillhör aktie, obligation eller 

skuldebrev två eller flera samfällt, tillkomme envar av dem viss lott i godset. Lotterna vare för lika 

räknad, där ej annat förhållande kan visas. 

 

 2 § För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i 

godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke; dock må åtgärd, som för godsets bevarande 

tarvas och ej tål uppskov, utan hinder därav att någon delägare i följd av sjukdom, frånvaro eller annan 

orsak är ut stånd att i åtgärden deltaga, av övriga vidtagas. 

 

 3 § Kunna delägarna ej enas rörande godsets förvaltning eller nyttjande, äge på ansökan av 

delägare rätten förordna, att godset under viss tid skall omhänderhavas av god man, som av rätten utses. 

Till god man må ock delägare förordnas. 

 

 4 § Den, som enligt 3 § blivit utsedd till god man, åligger att godset till delägarnes samfällda 

bästa förvalta. Vill han godset bortlega, äge makt därtill, dock ej för längre tid än förordnandet avser. Där 

fråga är om fast egenom, äge han bortlega egendomen till den fardag, som infaller näst efter det sagda tid 

gått till ända, eller, om viss minsta tid för upplåtelsen är bestämd enligt lag, för sådan tid. 

 
 Behållen avkastning av godset varde av gode mannen för varje år mellan ägarna fördelad. Lag 

(1970:1005). 

 

 5 § Varda före utgången av den tid, gode mannens förordnande avser, delägarne ense att återtaga 

förvaltningen av godset, och göra de därom anmälan hos rätten, eller varder hos rätten upplyst, att godset 

blivit för gemensam räkning försålt eller att någon delägare löst de andra ut eller att gemenskapen 

annorledes upphört, varde gode mannen av rätten entledigad. 

 

 6 § Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och 

övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å 

offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga 

skäl för anstånd. 
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7 § Är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, 

och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att 

gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första 

domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, 

till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, 

give rätten nödig tid därtill. Kommer någon i högre rätt och visar, att klyvning blivit sökt, må fastigheten 

ändock gå till försäljning, evad klyvningen kommer till stånd eller icke. (Lag (1971:1051). 

 

 8 § Förordnar rätten, att gods skall utbjudas till försäljning å offentlig auktion, nämne rätten en 

god man att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen samt, där fråga är om fastighet, utfärda 

köpebrev. 

 

 9 § I samband med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också, om det yrkas av 

någon delägare, bestämma ett pris under vilket godset inte får försäljas. Är det fråga om försäljning av en 

fastighet, i vilken en omyndig har del eller som till någon del omfattas av ett förvaltarskap enligt 

föräldrabalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte yrkas av någon. 

 
 I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen. Lag (1988:1263). 

 

 10 § Auktion, varom i denna lag är fråga, skall, efter det laga kraft åkommit rättens beslut om 

auktion, hållas så snart ske kan; dock att, där någon delägare är i konkurstillstånd försatt, gode mannen ej 

äger makt att godset försälja, så länge sagd delägares lott tillhör konkursboet. 

 

 11 § Gode mannen skall på lämpligt sätt kungöra försäljningsvillkoren samt tid och plats för 

auktionen. Avser auktionen hyreshusenhet eller jordbruksfastighet skall gode mannen vid auktionen erinra 

om reglerna i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. Respektive jordförvärvslagen 

(1979:230). Lag (1987:472). 

 

 12 § Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om att anta eller 

förkasta ett anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut. Är det fråga om en fastighet, för vilken 

rätten utan yrkande enligt 9 § skall bestämma ett visst lägsta pris, får försäljning dock inte ske om inte 

den omyndiges andel eller den andel som omfattas av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken blir betald 

enligt det bestämda priset. 
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 Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej understiger det pris som har 

bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld fastighet särskilt intecknad och uppgår den på sådan lott belöpande 

andelen i den bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten på grund av 

inteckning häftar, får anbudet inte antas, om inte ägare av övriga lotter medger det. Vad som nu har sagts 

gäller dock inte, om försäljningen avser att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark, som varit 

anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp. Lag (1988:1263). 

 

 13 § Hava, efter det förordnande om auktion meddelats, delägare träffat överenskommelse om 

auktionens inställande, give de gode mannen det till känna; och vare, där det skett, förordnandet förfallet. 

 
 Lag samma vare, där auktion ej leder till godsets försäljning. 

 

 14 § Vad i 18 kap. handelsbalken är för syssloman stadgat i fråga om ansvarighet och 

redovisning, så ock om arvode och ersättning för kostnader, skall gälla även för god man, som i denna lag 

avses. 

 

 15 § Kostnad, som enligt denna lag gjorts för förvaltning av samfällt gods eller för auktion, skola 

samtlige delägare vidkännas, envar i förhållande till sin lott. 

 

 16 § Ej må någon till god man förordnas, utan att han därtill samtyckt. Vill den, som är till god 

man förordnad, befattningen frånträda och gitter han visa skälig orsak; varde av rätten entledigad. På 

ansökan av delägare äge ock rätten entledig god man, när skäl därtill äro. 

 

 17 § Beslut om förordnande eller entledigande av god man, som i 3 § sägs, gånge utan hinder av 

förd klagan i verkställighet. 

 

 18 § Laga domstol i fråga, som avses i 3 eller 6 §, vare, evad frågan rörer löst eller fast gods, 

allmän underrätt i den ort, där godset finnes. Domstol, hos vilken gjorts ansökan, som föranlett god mans 

tillsättande, tillkomme ock att upptaga fråga om gode mannens entledigande och om förordnande av 

annan i hans ställe. 
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 19 § Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet, som avses i lagen 

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å sådan allmänning, som avses i lagen (1952:166) om 

häradsallmänningar eller lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej heller vare i 

något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av viltvårdsområde, bestående av allenast en 

fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet 

hörande fisket. 

 
 Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i oskiftat dödsbo, 

bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns 

särskilda bestämmelser. I fråga om förvaltningen av fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet och 

som ägs av minst tre gemensamt gäller särskilda bestämmelser i stället för 2-6 §§.  

 
 Bestämmelserna i 13 kap. 10 § eller 14 kap. 11 § föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga om 

försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon del ägs av omyndig eller omfattas 

av ett förvaltarskap enligt föräldrabalken. Lag (2000:596). 
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10. Bilaga 2 - Lov om sameige av 18 juni 1965 nr. 6 

 
Kva lova gjeld 
 1 § Lova her gjeld der to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i 

partar etter delings- eller høvetal. 

  

 Føresegnene gjeld så langt ikkje anna fylgjer av avtale eller serlege rettshøve. 

 

Partshøvet 

 2 § Når det ikkje er grunnlag for anna, skal sameigarane reknast for å ha like stor part kvar. 

 Der partane ligg til serskilt registrerte grunneigedomar og anna høvetal ikkje er kjent, vert dei 

rekna etter den skatteskylda kvart av bruka hadde då sameigehøvet mellom dei kom opp. Er den ukjend, 

skal den skylda som galdt fram til lov 17. desember 1836, leggjast til grunn. 

 

Bruk og utnytting 

 3 § Kvar av sameigarane har rett til å nytta sameigetingen til det han er etla eller vanleg brukt til, 

og til anna som høver med tida og tilhøva. 

  

 Ingen må nytta tingen i større mon enn det som svarar til hans part, eller såleis at det uturvande 

eller urimeleg er til meins for nokon medeigar. 

 

Fleirtalsvedtak 

 4 § Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla 

eller skikka til. 

 

 Vedtaket må ikkje stride mot lova her eller gå ut på urimeleg kostnad eller på å gjera tingen om 

til noko anna. 

 

 Vedtaket må ikkje gå ut på å avhenda heile tingen eller stykke eller verde som sameigar treng til 

den utnyttinga tingen er etla eller vanleg brukt til. Likt med avhending er her rekna pantsetjing. Det same 

gjeld bortleige for meir enn 10 år. Heller ikkje må det gjerast vedtak om å leiga bort noko for stuttare tid i 

fall det vert til urimeleg fortrengsle for ein sameigar som i same tidsrom treng dette til den utnyttinga det 
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er etla eller vanleg brukt til. Likt med bortleige er her rekna at noko vert overlate til lån eller utnytting på 

annan måte. 

 

 Fører vedtaket til skade for nokon av eigarane på bruk, utnytting, eller anna som han har rett til i 

sameiga, skal han ha like for tapet. 

 
 5 § Går eit vedtak etter § 4 ut på utnytting for sams rekning, har kvar av eigarane rett til å vera 

med i samdrifta så langt det svarar til hans part i sameiga. Om nokon vil vera med som ikkje røysta for, 

lyt han seia frå utan tarvlaus drying og seinast 3 veker etter at han har fått skriftleg melding om vedtaket 

med opplysning om denne fristen. 

 

 Vert ikkje alle med etter som dei har part til, skal vederlag for utnyttingsretten svarast til sameiga 

og etlast ut på partane. 

 
 6 § Fleirtalet kan setja eit styre til å ta seg av det som trengst for at tingen kan verta tenleg styrd 

og utnytta. Før styret kan veljast, må det vera fastsett skrivne vedtekter i samsvar med andre stykket om 

val på styre og om kva avgjerder styret kan ta. 

 

 Sameigarane kan elles og fastsetja skrivne vedtekter om sameigarmøte og avgjerder på slike 

møte, om val på tillitsmenn o.a. og om kva gjeremål og fullmakter dei skal ha. Vert sameigarane ikkje 

samde, kan vedtektene fastsetjast med fleirtalsvedtak, men då må dei ha godkjenning av tingretten. 

 

 Retten tek avgjerd om godkjenning eller ikkje godkjenning i orskurd. Avgjerda kan ankast. 

 
 7 § Fleirtal etter §§ 4-6 er dei eller den som har meir enn halvparten i sameiga. Halvparten er 

nok, når mindre enn halvparten røystar mot. Står halvpart mot halvpart, vert spørsmålet avgjort med 

lutkast. 

 

 Ingen må røysta i avgjerd om avtale med seg sjølv eller om sitt eige ansvar. Det same gjeld 

avgjerd om avtale med ektemaken eller ansvar for ektemaken. I slik avgjerd gjeld fyrste stykket 

tilsvarande, såleis at halvparten vert rekna etter dei partar som har røysterett. 

 

 Der det ikkje er grunnlag for anna, har ein sameigar rett til å røysta med fullmektig. I vedtekter 

etter § 6 kan det setjast nærare reglar om og vilkår for denne retten. 
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Stell og vedlikehald 

 8 § Ein sameigar skal fara fint med sameigetingen. Etter bruk skal han syta for opprydjing, 

reingjering og andre ettergjerder som høyrer til. 

 

 Kvar sameigar har krav på at tingen vert halden forsvarleg ved like. Han kan på eiga hand ta seg 

av det som trengst til å berga tingen frå skade eller øydelegging, men skal fyrst samrå seg med dei andre 

så framt det kan gjerast utan fordrying og utan serleg kostnad. Han kan rekna seg ei rimeleg løn for 

arbeidet, og naudsynlege utlegg har han krav på å få att. 

 

Utgift- og inntektdeling 

 9 § Eigedomsskattar, avgifter, trygdekostnader og liknande faste eller naudsynlege utgifter på 

tingen ber sameigarane seg imellom etter som dei har part til. Det same gjeld andre vanlege utgifter og 

ytingar så langt alle eigarane kan få etter måten like stort gagn av dei. Kostnader utanom dette vert utlikna 

på eigarane etter nytta. 

 

 Sams inntekt skal delast mellom eigarane etter som dei har part til. 

 

Rett til å avhenda part 

 10 § Ein sameigar har rett til å avhenda heile eller noko av parten sin til kven han vil. 

 

 Part som ligg til fast eigedom, må ikkje avhendast utan saman med eigedomen eller ein 

tilsvarande del av han. Dette gjeld ikkje vassfall eller andre slike serlege verde som er uturvande eller 

ulaglege til utnytting saman med eigedomen. 

 

Forkjøpsrett 

 11 § Når part i sameige skiftar eigar, har medeigarane forkjøpsrett. Føresegnene i lov om 

løysingsrettar §§ 2, 8, 10 fyrste til tredje stykket, 11 fyrste, andre, tredje og femte stykket, 12 fyrste og 

andre stykket og 13 til 22 gjeld tilsvarande så langt dei høver. 

 

 Vil to eller fleire av medeigarane ha parten, skal kvar av dei få så mykje at partshøvet dei 

imellom vert det same som før. 

 

 Fyrste stykket gjeld ikkje part som ligg til fast eigedom og skiftar eigar saman med den. 
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 12 § Dersom ein sameigar leiger bort eller på annan måte let frå seg heile eller noko av 

utnyttingsretten sin til nokon utanom sameiga, gjeld § 11 tilsvarande for innløysing av denne 

utnyttingsretten. 

 

 Paragrafen her råker ikkje mellombelsskipnad for opp til 1 år. 

 

Utløysing av misbrukar 

 13 § Misbrukar sameigar varig og trass i åtvaringar rådveldet sitt i sameiga til ugagn eller 

uhugnad for nokon medeigar, kan retten med dom gjeva medeigarane rett til å utløysa parten hans mot 

vederlag ein gong for alle. Vederlaget og fristen for utløysinga vert fastsett i domen. § 11 andre stykket 

gjeld tilsvarande. 

 

 Part som ligg til fast eigedom, kan ikkje utløysast etter denne paragrafen. 

 

 For misbruk som nemnt i fyrste stykke kan den skyldige dømast til å svara ei høveleg skadebot, 

endå om pengeskade ikkje er valda. 

 

Bruksdeling 

 14 § Så langt det trengst for tenleg utnytting i samsvar med § 3, har kvar av eigarane krav på å få 

heile eller noko av utnyttinga skift og skipa såleis at han mest mogeleg får sin bruk for seg sjølv. Når 

ikkje stuttare tid er fastsett, gjeld avgjerda for 10 år, og deretter til det er teke ny avgjerd. 

 

 Krav etter fyrste stykket kan avgjerast med skjøn. Skjønsavgjerdene er tvangsgrunnlag på same 

måten som orskurdar. 

 

 Grunn og rettar som ligg i sameige mellom bruk, går ikkje inn under paragrafen her. 

 

Oppløysing 

 15 § Etter varsel med rimeleg frist har kvar av sameigarane rett til å få sameiga oppløyst. 

 

 Kan tingen ikkje delast utan skade, skal han seljast gjennom namsmyndighetene etter reglane i 

tvangsfullbyrdelseslova så langt dei høver. Under elles like vilkår har ein sameigar førerett til å få sitt bod 

godteke. Gjev to eller fleire sameigarar like bod, og ingen av dei byd høgare, gjeld § 11 andre stykket 

tilsvarande dersom dei vil halda fram som sameigarar. Vil dei ikkje halde fram som sameigarar, skal det 
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bodet som fyrst vart gjeve, godtakast. Svarar dei like boda til den høgste prisen tingen kan overtakast for, 

skal likevel tingretten ved lutkast eller på annan måte avgjere kva for bod som skal godtakast. 

 
 Krav om tvangssal kan fullførast utan at det ligg føre dom eller anna tvangsgrunnlag for 

oppløysing, når det ikkje er gjort motmæle mot kravet eller motmælet klårt er grunnlaust. Avgjerda høyrer 

under tingretten og skal takast i orskurd som kan ankast. 

 

 Kongen kan gjeva nærare føresegner om oppløysing og fullføring av krav om oppløysing. 

 

 Paragrafen her gjeld ikkje grunn som ligg i sameige mellom bruk. 

 

Fristar 

 16 § Fristar etter lova her vert rekna i samsvar med reglane i domstollova §§ 148 og 149. 

 

 Det er nok at skriftleg utsegn eller melding er inngjeven til den postoperatør eller 

telegrafstasjonen som skal syta for at skriftet eller innhaldet i det kjem fram til mottakaren. Kjem ikkje 

skriftet fram, må meldinga takast opp att innan 1 veke etter at utsegngjevaren (sendaren) har fått vita det 

eller burde ha skjøna det. 

 

Ikraftsetjing 

 17 § Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. 

  

 Frå same tid held etternemnde føresegner opp å gjelda: - - - 

 
 


