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Cirka 11 800 föreningar med enskild väghållning är medlemmar i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).
Många av dessa finns registrerade i samfällighetsföreningsregistret (SFR) och berörs därför av
lantmäteriets förslag
REV har kunnat konstatera att uppgifterna i samfällighetsföreningsregistret (SFR) i ganska stor
utsträckning är inaktuella och har också efterlyst en möjlighet för föreningarna att själva kunna uppdatera
sina uppgifter via internet. Lantmäteriets förslag som möjliggör detta välkomnas därför av REV.
Lantmäteriets förslag på hur registrering och uppdatering ska genomföras verkar enligt REV:s bedömning
vara väl genomtänkt. Ett frågetecken finns dock kring hur registreringsbeviset ska skickas till
samfällighetsföreningen. Lantmäteriet föreslår att det införs en möjlighet för Lantmäteriet att från fall till
fall avgöra hur beviset ska skickas till föreningen, genom vanligt brev, med e-post eller på annat
elektroniskt sätt. Om beviset ska skickas med e-post bör det finnas möjlighet att till SFR lämna uppgifter
om e-postadress där sådan finns.
REV instämmer i lantmäteriets bedömning att det är bra om SFR så snart som möjligt kompletteras med
personnummer (avsnitt 4:3). Lantmäteriet bedömer att uppgifterna i stor utsträckning ska kunna tas från
fastighetsregistret. REV instämmer i att denna möjlighet bör tas tillvara. REV bedömer dock att detta inte
kommer att räcka så långt, eftersom många uppgifter i SFR är gamla och att vissa styrelsemedlemmar inte
är fastighetsägare. Det är därför nödvändigt att information till samfällighetsföreningarna på olika sätt ges

så att de kan tillvarata den förbättring som nu sker. REV kommer att medverka till detta genom att
informera våra ca 11 800 medlemmar om möjligheten till anmälan och registrering via internet.
Slutligen delar REV Lantmäteriets önskan att förslaget om elektronisk anmälan till SFR kan genomföras
så snart som möjligt.
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