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LANTMÄTERIET

1 Översiktlig beskrivning
Det här dokumentet beskriver hur informationen i Gemensamhetsanläggning Direkt är strukturerad vid leverans och vilka typer av information som
ingår i tjänsten. Informationen lämpar sig inte för att visas direkt i en webbläsare, utan behöver hämtas och visas i ett system eller en applikation.
Tjänsten har ett REST-gränssnitt och svaren levereras antingen i XML- eller
i JSON-format.
Den tekniska beskrivningen innehåller en gränssnittsdefinition med gällande
XML- och JSON-schema.
Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans
eller var och en för sig.
Gemensamhetsanläggning Direkt hämtar sin information från fastighetsregistrets allmänna del. Fastighetsregistrets allmänna del innehåller bl.a. information om gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning är
en anläggning för t.ex. väg, vatten- och avlopp, energianläggning eller
trapphus och hiss. En gemensamhetsanläggning är till nytta för och har flera
delägare. Delägare kan vara fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar eller övriga delägare.
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2 Funktioner
Detaljerad förklaring till hur bilderna ska tolkas går att hitta på Lantmäteriets hemsida under Så fungerar tjänsterna.

2.1 Hitta gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar kan sökas fram med hjälp av geometri, delägares objektidentitet eller aktbeteckning.
Sökning med geometri returnerar de gemensamhetsanläggningar som "träffas av" eller ligger inom geometrin. Sökning kan göras med punkt, linje eller polygon. Det går att ange en buffert i kombination med geometrin och,
på så vis, utvidga sökningen med ett givet avstånd från den angivna geometrin.
Sökning med delägares objektidentitet returnerar de gemensamhetsanläggningar som delägaren har andel i. Det finns gemensamhetsanläggningar som
saknar registrerade delägande fastigheter.
Sökning med aktbeteckning returnerar de gemensamhetsanläggningar som
berörs av akten med den givna aktbeteckningen.
Funktionen hitta gemensamhetsanläggning returnerar en eller flera gemensamhetsanläggningsreferenser. En referens innehåller gemensamhetsanläggningens objektidentitet och beteckning. Objektidentiteten kan användas för
att hämta hela eller delar av informationen om gemensamhetsanläggningen.
Se avsnitt 3.1.
Figur 1. Beskrivning av frågan Hitta gemensamhetsanläggning.
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2.2 Hämta gemensamhetsanläggningsobjekt
Det är möjligt att ange en eller flera objektidentiteter för gemensamhetsanläggningar. Funktionen hämta gemensamhetsanläggning returnerar en eller
flera gemensamhetsanläggningar (se 3.2). Ytterligare information kan väljas
till: basinformation, åtgärd, geometri, andel och beteckning före reformen
(se 3.3–3.7).
Figur 2. Beskrivning av frågan Hämta gemensamhetsanläggning.
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3 Informationsinnehåll
I detta avsnitt finns tabeller med beskrivningar av informationen som ingår i
den här tjänsten.

3.1 Gemensamhetsanläggningsreferens
Tabell 1. Tabell över Gemensamhetsanläggningsreferens.

Gemensamhetsanläggningsreferens

Identifierare för gemensamhetsanläggning.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Gemensamhetsanläggning.

beteckning

Gemensamhetsanläggningsbeteckning består av registerområde,
trakt, block och enhet, t.ex. Söderbo Mörtebo ga:1 för en gemensamhetsanläggning i Söderbo kommun. Beteckningen är unik
inom sitt registerområde.

3.2 Gemensamhetsanläggning
Tabell 2. Tabell över Gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsläggningar är byggnadsverk eller anordning(ar) som
inrättats för specificerade ändamål av stadigvarande betydelse för
minst två delägare gemensamt.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Gemensamhetsanläggning.

summa registrerade andel- Maskinellt beräknad summa av registrerade andelstal. Ingår vid
stal
beställning av delmängd Andel.
Gemensamhetsanläggningsattribut

Ingår i Basinformation. Se tabell Gemensamhetsanläggningsattribut.

Fastighetsåtgärd

Ingår i Åtgärd. Se tabell Fastighetsåtgärd.

Pågående ärende

Ingår i Basinformation. Se tabell Pågående ärende.

Gemensamhetsanlaggningsanmärkning

Ingår i Basinformation. Se tabell Gemensamhetsanlaggningsanmärkning.

Registerenhetsanmärkning

Ingår i Basinformation. Se tabell Registerenhetsanmärkning.

Registerbeteckning

Ingår i Basinformation. Se tabell Registerbeteckning.

Äldre tidigare registerbeteckning

Ingår i Beteckning före reformen. Se tabell Äldre tidigare registerbeteckning.
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Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsläggningar är byggnadsverk eller anordning(ar) som
inrättats för specificerade ändamål av stadigvarande betydelse för
minst två delägare gemensamt.

Delägare

Ingår i Andel. Se tabell Andel i gemensamhetsanläggning.

Del i

Ingår i Andel. Se tabell Andel i gemensamhetsanläggning.

Yta

Ingår i Geometri. Se tabell Yta.

3.3 Basinformation
Information om Gemensamhetsanläggningsattribut, Pågående ärende, Gemensamhetsanlaggningsanmärkning, Registerenhetsanmärkning och Registerbeteckning.
Tabell 3. Tabell över Gemensamhetsanläggningsattribut.

Gemensamhetsanläggningsattribut

Samlad information om gemensamhetsanläggning.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Gemensamhetsanläggning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

länskod

Kod för det län som gemensamhetsanläggningen ligger i enligt
SCB:s regionala indelning. Kodlistan finns på SCB:s hemsida.

kommunkod

Kod för den kommun som gemensamhetsanläggningen ligger i
enligt SCB:s kommunindelning. Kodlistan finns på SCB:s hemsida.

trakt

Indelning av ett registerområde i trakt eller kvarter och utgörs av
de registerenheter som har samma namn. Motsvarar i regel
bynamnet på landsbygden och stadsdelsnamn eller liknande inom
tätort.

block

Underindelningen av trakt är block. För gemensamhetsanläggningar utgörs block av "ga".

enhet

Numrering inom ett block eller kvarter.

status

En gemensamhetsanläggning kan vara levande eller avregistrerad.
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Gemensamhetsanläggningsattribut

Samlad information om gemensamhetsanläggning.

ofullständig rättighetsredovisning

Gemensamhetsanläggningens redovisning över rättigheter kan
vara ofullständig.

delägare ofullständigt redovisade

Uppgift om gemensamhetsanläggningens delägare kan vara ofullständig.

allvarligt fel FR

Gemensamhetsanläggningen kan innehålla felaktigheter som inte
stämmer med regelverket för hur den ska redovisas i fastighetsregistret.

senaste ändring Allmänna
delen

Datum när gemensamhetsanläggningen senast ändrades i fastighetsregistret allmänna del. Om gemensamhetsanläggningen inte
har förändrats sedan införandet i fastighetsregistret, så är fältet ej
ifyllt.

gemensamhetsanläggnings ändamål

Gemensamhetsanläggningens ändamål i fritext enligt beslut.

avregistreringsdatum

Datum när gemensamhetsanläggning har avregistrerats.

avregistreringsåtgärdstyp

Fastighetsrättslig åtgärd som medfört att gemensamhetsanläggning har avregistrerats. Se Värdelista Fastighetsåtgärd.

avregistreringsaktbeteckning

Beteckning för den akt vars innehåll medfört att gemensamhetsanläggning har avregistrerats.

andelstal avser utförande
och drift

Uppgift om vilka kostnader som andelstalen avser.

styrelse får själv besluta
om viss andelstalsändring

Samfällighetsföreningens styrelse får besluta om viss ändring av
andelstal.

andelstal avser drift

Uppgift om vilka kostnader som andelstalen avser.

Tabell 4. Tabell över Pågående ärende.

Pågående ärende

Information om gemensamhetsanläggning som ingår i ett pågående
ärende i Fastighetsregistrets allmänna del.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Pågående ärende.

objektversion

Objektets versionsnummer.
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Pågående ärende

Information om gemensamhetsanläggning som ingår i ett pågående
ärende i Fastighetsregistrets allmänna del.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

kontor

Myndighet som ansvarar för pågående handläggningsärende.

ärendeidentitet

Handläggningssystemets ärendeidentitet bestående av årtal och
löpnummer.

flaggnivå

Visar i vilket skede av en lantmäteriförrättning som en gemensamhetsanläggning befinner sig. Beskrivning av flaggnivåer:
•
•
•
•

Lantmäteriförrättning pågår
Lantmäteriförrättning pågår - beslut taget
Ajourföring pågår i fastighetsregistret
Allvarligt fel i FR Allmänna delen.

flaggdatum1

Datum för flaggnivå 1.

flaggdatum2

Datum för flaggnivå 2.

flaggdatum3

Datum för flaggnivå 3.

Tabell 5. Tabell över Gemensamhetsanläggningsanmärkning.

Gemensamhetsanläggningsanmärkning

Övrig upplysning om vissa förhållanden för en gemensamhetsanläggning.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Gemensamhetsanläggning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

anmärkningstyp

Typ av upplysning. Se Värdelista Anmärkningstyp.

löpnummer

Löpnummer för gemensamhetsanläggningsanmärkning.

gemensamhetsanläggningsanmärkning

Upplysning i fritext.
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Tabell 6. Tabell över Registerenhetsanmärkning.

Registerenhetsanmärkning

Ytterligare upplysningar om gemensamhetsanläggningen.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Registerenhetsanmärkning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

informationsgrupp

Beskrivning av olika informationsgrupper. Se Värdelista Informationsgrupp.

informationslöpnummer

Bestämt nummer i en ordningsföljd inom informationsgruppen,
med undantag för jordregistersocken m.fl. där 1 = Särskilt namn,
3 = Jordregistersocken och 4-n = Ingår i kvarteret/Belägen i kvarteret/Motsvarar tomt/...

anmärkning

Upplysning i fritext.

Tabell 7. Tabell över Registerbeteckning.

Registerbeteckning

Gemensamhetsanläggningsbeteckning består av registerområde,
trakt, block och enhet, t.ex. Söderbo Mörtebo ga:1. Beteckningen är
unik inom sitt registerområde.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Registerbeteckning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

registerområde

Varje kommun bildar ett registerområde, med samma namn som
kommunen.

trakt

Indelning av ett registerområde i trakt eller kvarter och utgörs av
de registerenheter som har samma namn. Motsvarar i regel
bynamnet på landsbygden och stadsdelsnamn eller liknande inom
tätort.

block

Underindelningen av trakt är block. För gemensamhetsanläggningar utgörs block av "ga".

enhet

Numrering inom ett block eller kvarter.
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Registerbeteckning

Gemensamhetsanläggningsbeteckning består av registerområde,
trakt, block och enhet, t.ex. Söderbo Mörtebo ga:1. Beteckningen är
unik inom sitt registerområde.

beteckningsstatus

En registerbetecknings status, som kan vara reserverad, ledig,
spärrad, gällande eller omregistrerad.

omregistreringsdatum

Datum då gemensamhetsanläggningens registerbeteckning ändrades.

omregistreringsaktbeteckning

Beteckning för den akt vars innehåll medfört att registerbeteckningen ändrats.

omregistrerad till

Objektidentitet för den registerbeteckning som gemensamhetsanläggningen har omregistrerats till.

3.4 Åtgärd
Information om Fastighetsåtgärd.
Tabell 8. Tabell över Fastighetsåtgärd.

Fastighetsåtgärd

Åtgärd som har eller har haft betydelse för gemensamhetsanläggningens bestånd eller omfattning.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Fastighetsåtgärd.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla. (avser ej informationens
giltighet och beslutsdatum.)

löpnummer

Unik nummerserie avseende åtgärder för varje gemensamhetsanläggning. Löpnummer används för att hålla samman förändringar.
Åtgärd 1-9999 innebär fastighetsrättslig åtgärd, högre än 9999 innebär teknisk åtgärd.

åtgärdsdatum

Datum då en åtgärd finns tillgänglig i registret. För historiska
uppgifter redovisas ofta datum när beslut vunnit laga kraft.

aktbeteckning

Identifierare (beteckning) på den akt som innehåller lantmäterimyndighetens eller inskrivningsmyndighetens beslut. Beteckningens uppbyggnad varierar och består t.ex. av länskod, årtal, kommunkod, sockenkod och ett löpnummer.

littera

Hänvisning till del av identitet på område som kan förekomma i
gamla akter.
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Fastighetsåtgärd

Åtgärd som har eller har haft betydelse för gemensamhetsanläggningens bestånd eller omfattning.

åtgärdstyp 1

Åtgärd enligt gällande eller äldre lagstiftning. Se Värdelista Fastighetsåtgärd.

åtgärdstyp 2

Åtgärd enligt gällande eller äldre lagstiftning. Anges om det är
två eller fler åtgärder i ärendet. Se Värdelista Fastighetsåtgärd.

åtgärdstyp 3

Åtgärd enligt gällande eller äldre lagstiftning. Anges om det är tre
eller fler åtgärder i ärendet. Se Värdelista Fastighetsåtgärd.

åtgärdsanmärkning

Förtydligande av åtgärd i klartext.

3.5 Geometri
Information om gemensamhetsanläggningens utbredning.
Tabell 9. Tabell över Yta.

Yta

Gemensamhetsanläggningens utbredning i horisontalplanet. Koordinater angivna i Sweref 99 TM med en N-koordinat och en E-koordinat. Kan också redovisas som linje eller punkt.

gml:Polygon

Geometri i form av en polygon.

gml:LineString

Geometri i form av en linje.

gml:Point

Geometri i form av en punkt.

3.6 Andel
Information om vilka delägare som har andelar i gemensamhetsanläggningen och om vilka gemensamhetsanläggningar som den aktuella gemensamhetsanläggningen själv har del i.
Tabell 10. Tabell över Andel i gemensamhetsanläggning.

Andel i gemensamhetsanläggning

Avser registerenhets delägande i en gemensamhetsanläggning.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Andel i gemensamhetsanläggning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).
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Andel i gemensamhetsanläggning

Avser registerenhets delägande i en gemensamhetsanläggning.

andelstal

Tal som anger hur stor del av gemensamhetsanläggningens sammanlagda andelstal som andelen avser.

Avser gemensamhetsanläggning

Referens till gemensamhetsanläggning som gemensamhetsanläggningen själv har del i. Se tabell Gemensamhetsanläggningsreferens.

Delägande gemensamhetsanläggning

Referens till gemensamhetsanläggning som är delägare i gemensamhetsanläggningen. Se tabell Gemensamhetsanläggningsreferens.

Delägande registerenhet

Referens till fastighet eller samfällighet som är delägare i gemensamhetsanläggningen. Se tabell Registerenhetsreferens.

Övrig delägare

Information om övrig delägare som har andel i gemensamhetsanläggningen. Se tabell Övrig delägare.

Tabell 11. Tabell över Registerenhetsreferens.

Registerenhetsreferens

Identifierare för registerenhet (fastighet eller samfällighet).

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för en fastighet eller samfällighet.

beteckning

Registerenhetens beteckning består av registerområde, trakt,
block och enhet, t.ex. Lyckeby Berga 1:8 för en fastighet i Lyckeby kommun. Beteckningen är unik inom sitt registerområde.

typ

Anger om refererad registerenhet är av typen fastighet eller samfällighet.

Tabell 12. Tabell över Övrig delägare.

Övrig delägare

Övriga typer av delägare, dels gemensamhetsanläggning dels delägare i fritext t.ex. kommun.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Övrig delägare.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).
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Övrig delägare

Övriga typer av delägare, dels gemensamhetsanläggning dels delägare i fritext t.ex. kommun.

delägartyp

Typ av övrig delägare. Se Värdelista Delägartyp.

kategoritext

Upplysning om övrig delägare i klartext.

antal byggnader eller anläggningar

Antal byggnader eller anläggningar som berörs.

Andelsreferens

Se tabell Andelsreferens.

Lokaliserande registerenhet

Se tabell Registerenhetsreferens.

Tabell 13. Tabell över Andelsreferens.

Andelsreferens

Identifierare för andel

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Andel i gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanlaggningsreferens

Se tabell Gemensamhetsanläggningsreferens.

3.7 Beteckning före reformen
Innehåller information om Äldre tidigare registerbeteckning.
Tabell 14. Tabell över Äldre tidigare registerbeteckning.

Äldre tidigare registerbeteckning

Beteckning före beteckningsreformen.

objektidentitet

Universellt unik identitet (UUID) för Äldre tidigare registerbeteckning.

objektversion

Objektets versionsnummer.

version giltig från

Tidpunkt när versionen började gälla (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).

beteckningsnivå 1

Första nivån som ingår i äldre registerbeteckning, kan jämföras
med registerområde och är tidigare jordregistersocken eller stadsregisterområde.
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Äldre tidigare registerbeteckning

Beteckning före beteckningsreformen.

beteckningsnivå 2

Andra nivån som ingår i äldre registerbeteckning, kan jämföras
med trakt och är indelat i trakter eller stadsägotrakter.

beteckningsnivå 3

Tredje nivån som ingår i äldre registerbeteckning och kan jämföras med block.

beteckningsnivå 4

Fjärde nivån som ingår i äldre registerbeteckning.

omregistreringsdatum

Datum då gemensamhetsanläggningens registerbeteckning ändrades.

omregistreringslöpnummer

Löpnummer för omregistreringen om omregistreringsdatum saknas.

omregistreringsaktbeteckning

Beteckning för den akt vars innehåll medfört att registerbeteckningen ändrats.

4 Värdelistor
4.1 Fastighetsåtgärd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anläggningsförrättning, servitutsåtgärd
anläggningsåtgärd
annan åtgärd
anslutning enligt 42 a § anläggningslagen
arealavmätning
arealkomplettering
arealutredning
av ålder bestående
avlösning
avstyckning
avstyckning, laga skifte
avstyckning, servitutsutbrytning
avsöndring
avvittring
beslut om fastighetsindelning
beslut om församlingsindelning
beslut om församlingsindelning enligt äldre lagstiftning
beslut om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
delning
ensittarlösen
enskifte
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EVL-förrättning
expropriation
expropriationsmätning
fastighetsbestämning
fastighetsreglering
fastighetsreglering, andelsöverföring
fastighetsreglering, servitutsåtgärd
förrättning enligt ensittarlagen
förrättning enligt lag om vissa gemensamhetsanläggningar
gränsbestämning
gränsutmärkning fullföljd
hemmansklyvning
indelningsändring
införd i tomtboken
inlösen
inställd åtgärd eller förrättning
klyvning
laga skifte
ledningsrättsåtgärd
legaliserad sämjedelning
legaliserat arealfång
legalisering, äganderättsutredning
legaliseringsförrättning
mantalssättning
mätning
nybyggnadskarta
nymätning
omprövning enligt förvaltningslagen
registreringsbeslut
rågångsåtgärd
rättelse enligt förvaltningslagen
rättelse/komplettering
sammanföring
sammanläggning
servitutsutbrytning
servitutsåtgärd
skatteläggning
storskifte
syneförrättning
säkerställande av gränsmärke
särskild gränsutmärkning
tomtmätning
undanröjd åtgärd
uteslutning
utredning
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vägförrättning
åbodelning
återställande av gränsmärke
äganderättsutredning
ägomätning
ägostyckning
ägoutbyte
ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen
ändring i församlingsindelningen
övrenskommelse enligt 43 § anläggningslagen

4.2 Informationsgrupp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samisk namnform
övrig anmärkning
jordregistersocken m.fl.
tidigare beteckning
ursprung
avregistrerad fastighet
areal
läge (koordinater m.m.)
fristående fiske
andel i samfällighet eller gemensamhetsanläggning
skattetal, ändamål för samfällighet/gemensamhetsanläggning
delägande fastigheter, förvaltning
fastighetsåtgärd
avskild mark
rättigheter
planer, bestämmelser
taxeringsuppgifter jordnaturen krono

4.3 Delägartyp
•
•
•
•
•

anläggning på ofri grund
byggnad på ofri grund
gruva
naturreservat
övrig

4.4 Anmärkningstyp
•
•
•
•

förvaltare som saknas i SFR
klartext
summa andelstal
övrig anmärkning
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5 Förändringsförteckning
Tabell 15. Tabell över förändringsförteckning.

Version

Datum

Orsak samt ändring mot tidigare version

1.8

2022-05-02

Helt ny text anpassad till tjänstens nya gränssnittsversion. Nedan urval av större förändringar:
•
•
•

REST-gränssnitt med XML- och JSON-format.
Fastighetsnyckel utgår.
Ny sökfunktion med aktbeteckning.

1.7

2020-12-11

Kompletterat beskrivningar av informationsgruppkoder
och löpnummer.

1.6

2018-04-11

Förändring i objektet Fastighetsåtgärd och attributet åtgärdstyp.

1.5

2018-02-23

Bytt mall och bilden som beskriver informationen till
flera bilder samt följdjusterat text i kapitel 2. Översyn av
beskrivningar av attributen har gjorts.

1.4

2015-10-21

Församling har tagits bort.

1.3

2014-12-01

Ny gränssnittsversion, och nytt attribut ”ofullständig rättighetsredovisning”.

1.2

2014-03-27

Ändringar i status för Pågående Ärende.

1.1

2013-06-24

Kompletterat beskrivningar av objekt och attribut.

1.0

2012-12-18

Första version.
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