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Abstract 
In the third chapter of the property formation act the general conditions concerning property 
formation is described. In Chapter 3, section 9 Real Property Formation Act, there is an 
excepting rule that makes it possible to perform a property formation even if the conditions in 
the real property formation act 3 chap. 1 or 5 §§ is not fulfilled. This rule is called Successive 
property formation. Although the legal text treats the rule and the cadastral authority have 
made a hand book for the Real Property Formation Act, there still is uncertainties about when 
it can be applied.  

The aim of this thesis is to clarify the meaning of successive property formation and to 
present guidelines for when it is possible to apply it. This thesis will not focus on successive 
property formation for forest and agriculture property. 

Based on the aim, five issues were made. One of the issues intends to clarify the term 
successive property formation, and another issue aims at identifying the actions that 
successive property formation can be applied to.    

Through a court cases analysis, case study, interview and literature and propositions study, a 
result could be assumed. Among other things, it emerged that no clear view of successive 
property formation existed. 

The literature study gave an understanding of that successive property formation is another 
word for the real property formation act 3 chap. 9 § that makes it possible to, in some cases, 
make an exception from the conditions in the real property formation 3 chap. 1 or 5 §§. 

The court case analysis and the case study made it possible to draw guidelines for actions 
where successive property formation can be applied. Thereafter it could be noted that 
successive property formation can be applied on existing properties which does not meet the 
suitability conditions in the real property formation act 3 chap. 1 §, for the creation of 
exploitation properties and for the formation of properties within a development area. 

Conclusively, the result is presented were all five issues are addressed. 
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Sammanfattning 

I fastighetsbildningslagens tredje kapitel hittas de allmänna villkoren som måste vara 
uppfyllda vid en fastighetsbildning. 3 kap. 9 § FBL är en undantagsregel som gör det möjligt 
att utföra en fastighetsbildning även om villkoren i 3 kap. 1 eller 5 §§ FBL inte är uppfyllda. 
Regeln kallas även för successiv fastighetsbildning. Trots att lagtexten behandlar regeln och 
Lantmäterimyndigheten har upprättat en handbok för FBL, lämnas utrymme för egna 
tolkningar när tillämpning får ske.   

Rapporten syftar till att tydliggöra innebörden av successiv fastighetsbildning samt ta fram 
riktlinjer för vid vilka åtgärder det kan tillämpas. Rapporten undersöker inte successiv 
fastighetsbildning för skogs- och jordbruksfastigheter.  

Utifrån syftet togs fem frågeställningar fram. En fråga avser att tydliggöra uttrycket successiv 
fastighetsbildning, en annan fråga syftar till att ta fram de åtgärder som successiv 
fastighetsbildning kan tillämpas på.  

Genom en rättsfallsanalys, fallstudier, en intervju samt litteratur- och propositionsstudier 
kunde ett resultat antas. Däribland framkom det att ingen tydlig bild av successiv 
fastighetsbildning finns.  

Litteraturstudien gav en förståelse om att successiv fastighetsbildning är ett annat ord för 3 
kap. 9 § FBL som gör det möjligt att, i vissa fall, frångå villkoren i 3 kap. 1 eller 5 §§ FBL. 

Rättsfallsanalysen och fallstudierna gjorde det möjligt att ta fram riktlinjer för vid vilka 
åtgärder successiv fastighetsbildning kan tillämpas på. Därefter kunde det konstateras att 
successiv fastighetsbildning går att tillämpa vid fastighetsbildning av befintliga fastigheter 
som inte uppfyller lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL, vid skapande av 
exploateringsfastigheter samt vid bildande av fastigheter inom ett utvecklingsområde. 

Resultatet presenteras slutligen i en slutsats där alla fem frågeställningar besvaras.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Detta examensarbete har initierats av Vasakronan som har stött på frågor gällande successiv 
fastighetsbildning där säkert svar saknas i lagstiftningen. Under genomförandet av två 
detaljplaner har frågat uppkommit om det är möjligt att bilda en olämplig fastighet med hjälp 
av successiv fastighetsbildning. Om det är möjligt kan genomförandeprocessen underlättas.    
I två av tre förrättningar under genomförandeprocessen av detaljplaner, sa Lantmäteriet nej 
till att tillämpa reglerna om successiv fastighetsbildning.  

Successiv fastighetsbildning behandlas i 3 kap. 9 § FBL och används ofta vid genomförandet 
av detaljplaner. Bestämmelsen uppkom för att succesivt kunna få ett förbättrat 
fastighetsbestånd genom att tillåta fler fastighetsbildningar som bidrar till det. 

Lagstiftningen behandlar successiv fastighetsbildning men lämnar stort utrymme för egna 
tolkningar när tillämpning kan ske. Lantmäteriet har upprättat en handbok för FBL som ska 
hjälpa till att förtydliga innebörden av lagtexten. Trots handbokens förtydligande är det inte 
självklart vad som menas med successiv fastighetsbildning, och för vilka typer av åtgärder 
reglerna kan tillämpas.  

Denna uppsats avser att tydliggöra innebörden av successiv fastighetsbildning samt dess 
tillämpning. Den ska även verka för att minska lagtextens tolkningsutrymme och 
förhoppningsvis ge läsaren en vägledning till när successiv fastighetsbildning kan tillämpas.  

 

1.2 SYFTE  
Rapporten syftar till att tydliggöra innebörden av 3 kap. 9 § FBL om successiv 
fastighetsbildning, samt ta fram riktlinjer för vid vilka åtgärder detta kan tillämpas. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Intresset för Vasakronan, vad gäller successiv fastighetsbildning, är vid fastighetsbildningar 
under genomförandeprocessen av en detaljplan, därför undersöks inte fastighetsbildning för 
skogs- och jordbruksfastigheter i detta arbete.  

Inför studien av rättsfallen gjordes några gallringar. De rättsfall som valdes att analyseras var 
de som främst inte behandlade skogs- och jordbruksfastigheter. Rättsfallen behandlade 3 kap. 
9 § FBL och hade varit uppe i minst andra instans. Det fanns totalt 51 rättsfall som 
behandlade paragrafen, efter gallringen återstod 12 rättsfall. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att uppnå syftet med rapporten har fem frågeställningar enligt nedan tagits fram.   

§ Vad menas med successiv fastighetsbildning?  
§ Vad anses som en förbättring i fastighetsindelningen?  
§ Vad anses motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning?  
§ Vilka lämplighetsvillkor anses acceptabla att göra avsteg ifrån?  
§ Vid vilka åtgärder kan successiv fastighetsbildning tillämpas? 

 

1.5 METOD 
Den valda metoden för att tydliggöra 3 kap. 9 § FBL var främst en analys av rättsfall som 
behandlat 3 kap. 9 § FBL. Rättsfallsanalysen bestod av 12 utvalda rättsfall utav 51 möjliga, 
där paragrafen hade behandlats. Rättsfallen sorterades till olika kategorier och kopplades ihop 
med de lämplighetsvillkor som fastighetsbildningen inte uppfyllde. Kategorierna är ämnade 
att ge läsaren en tydligare bild av vilken karaktär de rättsfall där fastighetsbildning  har 
tillåtits respektive avslagits hade. 

Utöver rättsfallsstudien genomfördes två fallstudier för de detaljplanelagda områden där 
funderingarna om successiv fastighetsbildning uppkom. Fallstudierna syftade till att se om 
åtgärderna var av sådan karaktär som 3 kap. 9 § FBL behandlar.  

Slutligen utfördes en intervju med en lantmätare för att förtydliga hur 3 kap. 9 § FBL 
tillämpas i praktiken samt hur Lantmäterimyndigheten begrundar beslut beträffande 3 kap. 9 § 
FBL. Fokus låg på lämplighetsvillkoren och successiv fastighetsbildning. Dessutom 
diskuterades de fallstudier som gjorts i rapporten för att få lantmäteriets syn på dem. 

Rättsfallsanalysen, fallstudierna och intervjun kompletterades med litteratur- och 
propositionsstudier.  

Rättsfallen och fallstudierna analyserades och jämfördes med litteraturen, propositionerna och 
intervjun för att finna en förklaring till frågeställningarna.  

1.6 DISPOSITION 
Rapporten utformades med en överskådlig inledning i kapitel 1 för att ge läsaren en bild av 
vilket område uppsatsen berör.  

Kapitel 2 inleder rapporten med att ge läsaren den kunskap som behövs för att få en förståelse 
för det som undersökningen kommer fram till. Kapitlet beskriver först de lagar som är av 
intresse för undersökningen, därefter beskrivs det hur en prövning av detta sker.   

I kapitel 3 redovisas de rättsfall som har undersökts. Rättsfallen har därefter delats upp i olika 
kategorier för att ge läsaren en tydligare bild av vilken karaktär de rättsfall där 
fastighetsbildningen har tillåtits respektive avslagits hade.  

Kapitel 4 redogör fallstudierna från Vasakronan med en övergripande introduktion om varje 
fall. Därefter framställs vardera förrättning och de tankar som Vasakronan hade under dem. 
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Slutligen presenteras den information som framkom genom intervjun med en lantmätare som 
medverkade vid förrättningarna.   

Efter att läsaren har fått kunskap om lagtexten, olika rättsfall och de fallstudier som har 
presenterats, redovisas intervjun som hölls med en lantmätare i kapitel 5. Intervjun fokuserar 
främst på Lantmäteriets tillämpning av lagtexten, men en av frågorna som uppkom under 
fallstudierna, diskuterades och redovisas här med.  

I kapitel 6 analyseras rättsfallen och fallstudien med fokus på att besvara de frågeställningar 
som ställts upp i kapitel 1.4. 

Slutligen sammanfattas analysen med en slutsats i kapitel 7, som syftar till att besvara 
frågeställningarna. 
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2. ALLMÄNNA VILLKOR VID FASTIGHETSBILDNING  
När en fastighetsbildning ska genomföras finns det villkor som behöver vara uppfyllda för att 
fastighetsbildningen ska vara genomförbar. Successiv fastighetsbildning möjliggör avsteg 
från villkoren om åtgärden bidrar till en förbättring. 

Detta kapitel syftar till att tydliggöra vad en fastighetsbildning är, vilka villkor som finns, 
vilka undantag från dessa villkor som är acceptabla samt hur processen går till.  

Först ges en förklaring av vad fastighetsbildning är, därefter ges en djupgående analys av 
villkoren vid fastighetsbildning för att sedan övergå till de undantag som får göras från 
villkoren. Till sist förklaras processen vid fastighetsbildning.  

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren förståelse för vad lagtexten säger på området för att 
kunna tillämpa den.  

2.1 FASTIGHETSBILDNING  
Fastighetsbildning handläggs av lantmäterimyndigheten, vidare kallat LM, och prövas i en 
lantmäteriförrättning. LM är skyldig att bevaka allmänna och enskilda intressen även om de 
inte företräder någon sakägare eller myndighet.  (Julstad, 2011, s.124). 

	

1 kap. 1 § FBL 
”Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som innebär att  
1. Fastighetsindelningen ändras,   
2. Servitut bildas, ändras eller upphävs, eller   
3. En byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan 
 fastighet.”  

1 kap. 1 § FBL beskriver vilka åtgärder som är en fastighetsbildning, således innebär det att 
åtgärder som inte täcks av denna lagbestämmelse, är inte en fastighetsbildning. Av 2 kap. 1 § 
FBL framgår det vilka typer av åtgärder som en fastighetsbildning avser.  

2 kap. 1 § FBL 
”Fastighetsbildning sker såsom fastighetsreglering, om den avser ombildning av fastigheter, 
och såsom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, om den avser nybildning av 
fastighet.”  

Av paragrafen framgår att fastighetsbildning avser nybildning eller ombildning av fastigheter.  
Nybildning innebär att nya fastigheter bildas genom avstyckning, klyvning eller 
sammanläggning. Ombildning genomförs med fastighetsreglering (Ekbäck, 2016, s.16). 

Nybildning och ombildning kan genomföras i en och samma förrättning enligt 2 kap. 2 § 
FBL. Vid nybildning kan det ibland vara lämpligt att först göra en fastighetsreglering för att 
därefter avstycka en del av den nybildade fastigheten (Julstad, 2011, s.88). 
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2.2 VILLKOR FÖR FASTIGHETSBILDNING 

3 kap. 1 § FBL 
”Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 
hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den 
vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte 
äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas 
få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte 
heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör 
tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.  

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller 
ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 
tillgodose det avsedda ändamålet. Vid tillämpningen av första och andra styckena ska en 
sådan fastighetsbildnings särskilda karaktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 
1a 1b §§.”  

Paragrafen ovan beskriver de allmänna lämplighetsvillkoren som måste uppfyllas för att 
fastighetsbildning ska vara möjlig. Ur paragrafen kan följande villkor ställas upp:  

§ Fastigheten ska få en lämplig belägenhet  
§ Fastigheten ska få ett lämpligt omfång 
§ Fastigheten ska få en lämplig utformning 
§ Fastigheten ska få tillgång till behövliga vägar 
§ Fastighet som ska användas för bebyggelse ska få tillgång till vatten och avlopp 
§ Fastigheten ska få en varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid 
§ Fastighetens ändamål ska inte kunna tillgodoses på annat sätt än genom 

fastighetsbildning 

Lämplighetsvillkoren som framgår av 3 kap. 1 § FBL går inte att frångå genom 
överenskommelse fastighetsägarna emellan. En fastighet som är avsedd för att bygga ett eller 
flera bostadshus på måste vara lämplig för bostadsändamål. Vidare måste en fastighet som är 
avsedd för industriverksamhet vara lämplig för det. Fastighetens lämplighet ska prövas 
oberoende av vem fastighetsägaren är. Vanligen godkänns endast ändamål som är av varaktigt 
behov, till exempel bostadsändamål. Tillfälliga behov utgör inte grund för fastighetsbildning 
(Julstad, 2011, s.111). 

Lämplighetsvillkoren uppkom med hänsyn till de allmänna intressena. Avsikten var att kunna 
få så fördelaktiga lösningar som möjligt vid fastighetsbildning. Villkorens utformning 
framkom främst med syftet att ange de yttersta gränserna för de fastighetsbildningsåtgärder 
som kan tillåtas ur allmän synpunkt (prop. 1969:128, del B, s. 101).  

Varaktigt lämpad 
3 kap. 1 § FBL anger de lämplighetsvillkor som ska beaktas vid fastighetsreglering. 
Bedömning av om fastigheten är avsedd att bli varaktigt lämpad för sitt ändamål efter 
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fastighetsbildning ska ske med hänsyn till belägenhet, omfång, utformning, väg och VA. 
Dessa egenskaper är ett krav för god fastighetstekniskt kvalitet. Vidare finns krav på 
varaktighet som innebär att fastighetsbildning inte får avse ett tillfälligt behov. Sista kravet 
för en varaktigt lämpad fastighet är aktualitetskravet som innebär att fastigheten ska kunna 
komma till avsedd användning inom överskådlig tid (Lantmäteriet, 2016, s.73). 

Belägenhet 
Kravet på belägenhet berör de geografiska och topografiska förhållandena, men hänsyn ska 
även tas till de miljöaspekter som kan tänkas uppkomma. Störningar såsom buller, 
luftföroreningar eller andra effekter som påverkar miljön ska beaktas. Vissa störningar kan 
accepteras beroende på fastighetens ändamål. För en fastighetsbildning som avser en befintlig 
bebyggelse kan fler störningar accepteras än vid fastighetsbildning för en ny bebyggelse 
(Ekbäck, 2016, s. 26). 

Omfång 
En fastighet som ska vara lämplig med hänsyn till omfång innebär att en bedömning om vad 
som är en lämplig storlek ska göras. Förarbetena säger att storleken på en bostadsfastighet 
inte bör avse mer mark än vad som är rimligt (Prop. 1969:128, del B, s. 113). Det finns en 
möjlighet att bilda större fastigheter på landsbygden för mindre djurhållning, mindre odling 
eller näringsverksamhet (Prop. 1989/90:151, s.22). En lämplig storlek innebär inte bara en 
begränsning i hur stor fastigheten får vara utan även hur liten den kan vara. Grundprincipen är 
att fastigheten måste vara stor nog för att kunna nyttjas för sitt ändamål (Ekbäck, 2016, s.29). 

Utformning 
Varaktigt lämplig utformning är beroende av den ansedda användningen av fastigheten och 
måste anpassas efter de naturförhållanden som finns samt andra omständigheter 
(Lantmäteriet, 2016, s. 84). För bostadsfastighet är grundprincipen att fastigheten bör bestå av 
endast ett område (Ekbäck, 2016, s.30). 

Ändamål 
Fastighetens ändamål bestäms inte av FBL utan regleras genom särskild lagstiftning, vanligen 
PBL och MB. Vid tillämpning av 3 kap. FBL ska de planer och bestämmelser som finns för 
marken uppmärksammas. Dessa planer är vanligen översiktsplaner och detaljplaner. Planerna 
anger markens användning och gäller oberoende av nuvarande fastighetsindelning 
(Lantmäteriet, 2016, s.70). 

Begreppet ändamål avser markens avsedda användning vid fastighetsbildning, inte hur 
bebyggelsen är tänkt att uppföras (Lantmäteriet, 2016, s.77).  

Ändamålet bör delas upp i olika kategorier såsom bostadsändamål, industriändamål, 
jordbruksändamål, skogsbruksändamål eller ett kombinerat ändamål. Hur byggnaderna är 
tänkta att användas ska inte preciseras i ändamålet då det har med bebyggelsens utformning 
att göra. Här avses endast den tänkta användningen av marken (Lantmäteriet, 2016, s.78).  

Varaktig användning inom överskådlig tid  
Varaktighetskravet säger att fastigheten ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål vilket 
utesluter fastighetsbildning för tillfälliga eller kortvariga ändamål. Kravet medför även att den 
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avsedda användningen ska tillgodoses under en längre tidsperiod. Någon bestämd tidsgräns 
finns inte utan det är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall (Lantmäteriet, 2016, 
s.101).  

Kravet på varaktighet finns för att hindra skapandet av fastigheter för tillfälliga behov som 
endast har betydelse för den aktuella fastighetsägaren. Även om ändamålet kan väntas ha 
betydelse för en ny fastighetsägare räknas det inte som varaktigt om fastigheten inte är avsedd 
att bebyggas eller kontinuerligt utnyttjas. De ändamål som anses som varaktiga är således 
ändamål som kan tänkas användas av nya fastighetsägare. Varaktigheten bör dock bedömas 
med hänsyn till föränderligheten i samhället (Prop. 1969:128, del B, s. 103). Varaktig 
användning inom överskådlig tid syftar till att det ska vara möjligt att förverkliga ändamålet 
inom en rimlig tidsram (Prop. 1969:128, del B, s.104). 

I vissa fall kan fastighetsbildningar för ändamål med en relativt begränsad varaktighet ändå 
vara befogade. Det kan gälla fall där en intensiv användning av fastigheten kan väntas. Ett 
sådant fall kan vara fastighetsbildning för exploateringsändamål eller täktverksamhet (NJA 
1961 s. 356).  

Ändamålet tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning 
Om fastighetens ändamål kan tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning får sådan 
inte ske. Ett annat sätt kan till exempel vara nyttjanderättsupplåtelse. Endast förekomsten av 
att ett annat sätt finns för att tillgodose ändamålet är inte skäl nog för att neka 
fastighetsbildning. För att fastighetsbildningen ska få nekas krävs det att något annat villkor 
inte är uppfyllt (Lantmäteriet, 2016, s.102). 

3 kap. 2 § 1st FBL  
Fastighetsbildning inom ett område som berörs av detaljplan får inte ske i strid mot planen 
eller planbestämmelserna. Mindre avvikelser får dock göras såvida de inte strider mot syftet 
med planen eller planbestämmelserna enligt 3 kap. 2 § FBL. 

”Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbildning inte ske i 
strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte 
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.” (3 kap. 2 § 1st FBL) 

Fastigheter inom ett område med detaljplan har angivna ändamål och de måste följas för att 
fastigheten ska bli ändamålsenlig. Kvartersmark som är redovisad för bostadsändamål ger 
följaktligen fastigheter inom området ändamålet bostäder. Likväl får fastigheter inom ett 
område som är redovisat som kvartersmark med handel ändamålet handel. Detaljplanen kan 
även reglera största och minsta tillåtna fastighetsstorlek. Om så är fallet måste dessa regler 
följas vid fastighetsbildning. Innehåller planen bestämmelser om hur området ska delas in i 
fastigheter, hur servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar ska bildas, måste även 
detta följas (Julstad, 2011, s.118).  

3 kap. 3 § FBL 
”Inom område som inte omfattas av detaljplan, får fastighetsbildning inte ske, om åtgärden 
skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området.”  
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För fastighetsbildning utanför detaljplan krävs att åtgärden inte försvårar områdets 
ändamålsenliga användning, har en lämplig bebyggelse och inte motverkar en lämplig 
planläggning i framtiden. Innebörden av paragrafen är att fastighetsbildning alltid ska föregås 
av en planmässig bedömning. Ändamålet med marken bestäms främst av översiktsplanen men 
även den regionala utvecklingsplaneringen. Dessutom ska olika slag av sektoriellt bedriven 
planering beaktas (Lantmäteriet, 2016, s.196).   

Planmässig bedömning innebär att de allmänna intressena i 2 kap PBL ska beaktas. 
Lokalisering av bebyggelse ska även uppmärksammas vid fastighetsbildning. Den allmänna 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen som finns i 2 kap 1§ PBL, ska beaktas, 
även vid fastighetsbildning. Bestämmelser i MB kan även ha betydelse för planmässiga 
bedömningar vid fastighetsbildning (Lantmäteriet, 2016, s.196).  

3 kap 4§ FBL reglerar fastighetsbildning när utfart måste anordnas till en allmän väg. 
Paragrafen säger att fastighetsbildning inte får ske om det skulle innebära en väsentlig 
olägenhet för trafiken på den allmänna vägen. Om synnerliga skäl finns får fastighetsbildning 
ändå äga rum. 

I 3 kap 5-8§§ FBL finns särskilda bestämmelser om jordbruk, skogsbruk och fiske. Dessa 
regler gäller utöver de övriga reglerna som finns i 3 kap. Villkoren för jord- och skogsbruk 
ska tolkas mot bakgrund av den rådande jord- och skogsbrukspolitiken (Prop. 1993/94:27, s. 
34-35). 5§ anger de ekonomiska krav som ställs på jordbruksfastigheten för att 
fastighetsbildning ska anses som lämplig. 6§ anger att fastighetsbildning inte får äga rum om 
det medför olägenhet för jordbruksnäringen. 7§ ställer ekonomiska krav vid fastighetsbildning 
av skogsbruksfastigheter. 8§ ger ett skydd för fiskevården vid fastighetsbildning och innebär 
att fastighetsbildning inte får ske om det medför någon olägenhet för fiskevården. 

 

2.3 SUCCESSIV FASTIGHETSBILDNING 

I FBL:s tredje kapitel finns en undantagsbestämmelse i 9 §. Undantagsbestämmelsen gör det 
möjligt att genomföra fastighetsbildning även om fastigheten som ombildas, eller nybildas, 
inte blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

”Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller ombildas icke blir 
varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighetsindelningen förbättras och en mer 
ändamålsenlig indelning icke motverkas.” (3 kap. 9 § FBL) 

Enligt lagen ska förrättningsresultatet bedömas i sin helhet, inte för varje enskild 
fastighetsbildning. Som tidigare nämnts kan ombildning och nybildning utföras i samma 
förrättning och en helhetsbedömning ska göras i förrättningen för att se om resultatet medför 
en förbättring. Kravet på förbättring behöver inte sträcka sig till att fastigheten ska bli 
varaktigt lämpad för sitt ändamål, det räcker med att en positiv nettoeffekt uppkommer. Den 
positiva nettoeffekten kan vara att en fastighetsindelning stämmer bättre överens med 
detaljplanen än vad den gjorde innan. En annan positiv nettoeffekt kan vara att en 
jordbruksfastighet får en mer lönsam drift än tidigare. Kravet på förbättring bör i praktiken 
vara högre vid nybildning av en fastighet än vid ombildning. Om ingen förbättring 
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uppkommer får inte fastighetsbildning utföras med stöd av 3 kap 9§ FBL. Undantagsregeln är 
endast tillämplig när villkoren i 3 kap 1§ FBL inte är uppfyllda. Om 
fastighetsbildningsåtgärden är lämplig för sitt ändamål behöver inte en förbättring uppstå 
såvida fastighetsägarna är överens (Lantmäteriet, 2016, s.234). Förutom kravet på förbättring 
krävs att fastighetsindelningen inte får försämras. Detta krav kallas för oskadlighetskravet. 
Fastighetsbildning får inte göra det svårare att genomföra fastighetsbildningsåtgärder i 
framtiden. Förbättringskravet måste vara uppfyllt även om oskadlighetskravet är uppfyllt. 
Således kan inte en fastighetsreglering genomföras om förbättring inte kan påvisas trots att 
oskadlighetskravet är uppfyllt (NJA II 1970, s.197). 

Undantaget avser avsteg från villkoren i 3 kap 1 och 5 §§. Avsteg kan således inte göras från 
villkoren som gäller vid tredimensionell fastighetsreglering i 3 kap 1a-1b §§ (Prop. 
2002/03:116, s.144). 

En fastighetsbildning som inte är varaktigt lämpad för sitt ändamål enligt detaljplan måste ha 
en förbättringseffekt som medför att det i framtiden blir lättare att bilda en ändamålsenlig 
fastighet. Med andra ord får fastighetsbildning genomföras även om den inte är helt 
planenligt, bara den blir mer planenligt än innan (Lantmäteriet, 2016, s.234). 

Slutligen nämns i paragrafen att en mer ändamålsenlig indelning inte får motverkas vilket 
innebär att fastighetsbildning inte får försvåra framtida fastighetsbildningar. Vid prövning av 
detta läggs stor vikt vid om restfastigheten kan väntas bli ändamålsenlig i framtiden 
(Lantmäteriet, 2016, s.235). 

Bestämmelsen om undantag från lämplighetskraven uppkom för att successivt kunna få en 
förbättring av fastighetsbeståndet. Det ansågs ur ett allmänt intresse vara bättre att kunna 
tillåta fler fastighetsbildningar som leder till någon förbättring än att endast tillåta de som 
uppfyller alla krav (Prop. 1969:128, del B, s. 173).  

 

2.4 PRÖVNING AV LÄMPLIGHETSVILLKOREN  
Vid prövning av 3 kap 1§ FBL ska fastighetens slutliga skick ligga till grund för 
bedömningen. Bedömningen om fastigheten är lämplig eller inte ska göras på hela fastigheten 
med dess tillbehör. Fastigheterna ska var för sig prövas till omfång, beskaffenhet och 
belägenhet, därefter bedöms fastighetens lämplighet (Prop. 1969:128 del B s. 103). 
Lämplighetsprövningen tillämpar endast FBL, skulle andra effekter uppkomma ska de inte 
påverka prövningen (Lantmäteriet, 2016, s.74). 

Lämplighetsprövningen ska göras med hänsyn till fastigheternas avsedda ändamål och 
markens avsedda användning. Vid fastighetsbildning inom detaljplan är ändamålet uppenbart, 
men utom detaljplan kan det vara mer oklart. Vid oklarheter om vilket ändamål som gäller 
ska sakägarnas önskemål och avsikter för fastigheten inhämtas (Lantmäteriet, 2016, s. 77). 
För en effektiv fastighetsbildning bör frågor om markanvändningen redas ut innan prövningen 
(Lantmäteriet, 2016, s.71). 

Fastighetsbildningsåtgärder där ett självständigt syfte saknas är inte tillåtna. Vidare får inte en  
åtgärd genomföras som endast har, till exempel, ett skattemässigt syfte såsom att undkomma 
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stämpelskatt. En fastighetsbildning måste bedömas som rationell för att LM ska pröva den 
(Lantmäteriet, 2016, s.74). En åtgärd som innebär att del av en fastighet styckas av för att 
sedan kunna slås samman med restfastigheten anses inte som en rationell åtgärd. En 
åtgärdskedja där ingen förbättring i fastighetsindelningen uppkommer är vidare inte heller 
tillåtet. Andra åtgärdskedjor med liknande karaktär får inte heller ske, även om slutresultatet 
innebär en viss förändring och förbättring i fastighetsindelningen (Lantmäteriet, 2016, s.76). 
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3. RÄTTSPRAXIS  
För att kunna få en bild av hur 3 kap 9§ FBL kan tillämpas har 12 rättsfall studerats där 
paragrafen har tillämpats. I Lantmäteriets rättsfallsregister finns det sammanlagt 51 rättsfall 
rörande 3 kap 9§ FBL. Eftersom detta arbete syftar till att belysa tillämpningen av 3 kap 9§ 
FBL för fastigheter som inte innefattar jord- eller skogsbruksfastigheter har ett antal rättsfall 
valts ut, som främst inte berör skogs- eller jordbruksfastigheter. I de fall där skogs- eller 
jordbruksfastigheter har fastighetsbildats för att skapa en eller flera bostadsfastigheter har 
även dessa undersökts. Andra fall som inte har ansetts relevanta för arbetet har uteslutits.  

Rättsfallen har delats upp i olika kategorier där de med liknande karaktär har bildat en 
kategori. De två huvudkategorierna är de rättsfall som har setts uppnå en förbättrad 
fastighetsindelning och de som inte har setts få någon förbättringseffekt. Under dessa 
huvudkategorier har ett antal underkategorier placerats för att tydliggöra vad som har bidragit 
till att de hamnat under huvudkategorin.  

3.1 FÖRBÄTTRAD FASTIGHETSINDELNING  
 

3.1.1 MINST EN LÄMPLIG FASTIGHET UPPKOMMER 
Under denna kategori hittas de rättsfall, där fastighetsbildningen bidrog till att minst en 
lämplig fastighet uppkom. 

 
MÖD, 2015-04-15, F 7181-14 (Utformning) 
Fastigheten Frökärr 2:2 i Karlsborgs kommun var samägd av två bröder som hade stora 
svårigheter att samarbeta.  Frökärr 2:2 var en skogsfastighet och förrättningen avsåg att klyva 
fastigheten till två nya fastigheter, Frökärr 2:3 och Frökärr 2:4. Lotten Frökärr 2:3 skulle vara 
ca 7 hektar varav hälften skogsmark och hälften bostadsmark. Frökärr 2:4 skulle vara ca 18 
hektar varav 15,5 hektar skogsmark, och övrig areal obebyggd. 

Enligt 3 kap 7§ FBL får mark som är avsedd för skogsbruk inte delas på ett sätt så det 
ekonomiska nyttjandet av skogen försämras. Fastighetsbildning får inte heller äga rum om det 
innebär en skadlig delning av skogsbruksfastigheten. I MMD framkom det att lotten Frökärr 
2:4 inte uppfyllde villkoren för en lämplig skogsbruksfastighet och därmed inte var lämpad 
för sitt ändamål.  

MÖD kom fram till att lott Frökärr 2:3 kunde beaktas som en lämplig bostadsfastighet med 
mindre djurhållning samt ett mindre skogsområde. Lotten Frökärr 2:4 bedömdes även här inte 
vara lämpad för sitt ändamål skogsbruk på grund av en för låg produktionsförmåga. 
Klyvningsfastigheten Frökärr 2:2 ansågs inte heller uppfylla kraven för en 
skogsbruksfastighet och därmed inte vara lämpad för sitt ändamål.  

I detta fall användes undantagsparagrafen i 3 kap 9§ FBL som säger att fastighetsbildning får 
äga rum även om en fastighet som nybildas eller ombildas inte blir varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. Klyvningsfastigheten Frökärr 2:2 och klyvningslotten Frökärr 2:4 var inte lämpade 
för sina ändamål medan klyvningslotten Frökärr 2:3 var lämpad för sitt ändamål. MÖD 
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bedömde att fastighetsindelningen skulle förbättras genom klyvningen och att en mer 
ändamålsenlig indelning inte skulle motverkas av fastighetsbildningen. 

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Klyvning àFörbättrad fastighetsindelning (lämplig + olämplig 
fastighet) à Fastighetsbildning tilläts 

 

NJA 2004 s. 106, 2004-03-11, Ö 351-02 (Utformning) 
En samfälld mark för två fastigheter i Ronneby kommun skulle delas upp och föras över till 
respektive fastighet i samfälligheten. Fastigheten A ägdes av kommunen och var en gatu-, 
park-, och restmarksfastighet om ca 20 hektar. Fastigheten B ägdes av privatpersoner och var 
en skogsfastighet om ca 63 hektar. Fastighet A hade andelstalet 75% i samfälligheten och 
fastighet B resterande 25%. Samfälligheten omfattade ca 16 hektar och ca 11,5 hektar skulle 
överföras till fastighet A medan ca 4,5 hektar skulle överföras till fastighet B. Syftet med 
regleringen var att få kommunalt ägande till den del av samfälligheten där en vattentäkt skulle 
anordnas.  

HD anförde att fastighet A inte kunde anses bli en förbättrad skogsfastighet eller att den i 
fortsättningen kunde ses som en förbättrad fastighet för vattentäkt. Den ombildade fastigheten 
skulle snarare få en olämplig utformning. Regleringen ansågs ändå ge en förbättrad 
fastighetsindelning genom en uppdelning av den gemensamma marken på ägarfastigheterna. 
Generellt kan en uppdelning av en samfällighet bidra till en bättre fastighetsindelning om 
ägarförhållandena stämmer överens med fastighetsindelningen. Samfälligheten i detta fall 
hade inget direkt syfte och ett gemensamt behov av marken kunde inte påvisas. Med dessa 
antaganden ansågs ombildningen utgöra en förbättring i fastighetsindelningen. Uppdelningen 
av marken bedömdes inte motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Lotten som 
tilldelades fastighet B ansågs inte bli ekonomisk ointressant att sköta då den tillfördes en 
befintlig skogsfastighet. Alltså kunde lotten till fastighet B ses som lämplig för sitt ändamål. 
Då fastighet A var kommunägd och lotten som skulle tilldelas fastigheten skulle ingå i en 
större enhet fanns ingen anledning att tro att olägenheten av lotten skulle bli bestående. 
Därmed ansåg HD att ett positivt nettoresultat uppstod och att en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning inte motverkades. Fastighetsregleringen skulle ha godkänts även om 
fastigheten A inte skulle bli förbättrad. 

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Fastighetsreglering à Förbättrad fastighetsindelning (lämplig + 
olämplig fastighet) à Fastighetsbildning tilläts 

 

NJA 1978 s. 539 (I), 1978-10-26, UÖ 1738 (Tillgång till väg och VA samt belägenhet) 
I Uddevalla kommun kom en ansökan in om avstyckning av fyra områden från fastigheten 
Bräcke Stora 1:20. Fastigheten var belägen vid en fjord och omfattades av 
strandskyddsbestämmelser. Enligt Uddevallas blockplan var strandzonen redovisad som ett 
område för rörligt friluftsliv. De fyra tomtområdena var bebyggda med köparnas fritidshus 
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och hade inte en fullgod utfart till allmän väg. En bra väg fanns inte och kunde inte heller 
byggas på grund av dåliga markförhållanden. Tillträde till husen skedde genom en stig över 
bergen.  På grund av detta skulle fastighetsbildningen strida mot lämplighetsvillkoret i 3 kap 
1§ FBL. Det skulle även strida mot kommunens blockplan med strandzonen. Vattnet kom 
från en gemensam brunn och avloppsfrågan var inte helt löst. Det som skulle återstå av 
stamfastigheten var ett område om 4 hektar som i framtiden skulle användas för 
fritidsändamål trots att byggnaden på fastigheten var ett permanentbostadshus. På grund av 
stridandet mot lämplighetsvillkoren gällande vägen och strandzonen ställdes förrättningen in.  

Beslutet överklagades till tingsrätten. Sökarna ansåg inte att frånvaron av en fullgod väg 
skulle innebära något hinder för att bruka styckningslotterna eftersom den tidigare ägaren 
hade använt stigen för att ta sig fram.  

Fastigheten Bräcke Stora 1:20 tillkom genom en avstyckning och innehöll då en byggnad på 
ofrigrund avsedd till permanentbostad. FD ansåg att fastighetsbildningen endast skulle avse 
fastighetsbildning av fastigheter med redan ianspråktagande mark och skulle därför inte strida 
mot strandskyddsförordnandet. Restfastigheten om 4 hektar sågs som onyttig för jord- och 
skogsbruk. Den borde inte få bebyggas och saknade därmed intresse för enskild användning. 
Restfastigheten ansågs istället ha en betydelse för det rörliga friluftslivet och det skulle vara 
lämpligt om det allmänna var ägare av området. FD beslutade att ärendet skulle tas upp igen. 
HD bedömde slutligen att fastighetsbildningen skulle tillåtas.  

Något samband mellan brukningen av restfastigheten och tomterna fanns inte. 

Enligt HovR bildades fyra nya fastigheter som uppfyllde lämplighetskravet och den 
återstående restfastigheten kunde användas för det rörliga friluftslivet, då 3 kap. 9 § FBL 
ansågs vara uppfyllt. Enligt HD skulle avstyckningen göra att fyra betydligt mer 
ändamålsenliga bostadsfastigheter bildades. Restfastigheten bestod av impediment och 
användes som strövområde av allmänheten, vilket inte skulle ändras genom 
fastighetsbildningen. 

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Avstyckning à Förbättrad fastighetsindelning (fyra lämpliga + en 
olämplig fastighet) à Fastighetsbildning tilläts 

 

Göta HovR, 1986-12-03, UÖ 16 (Utformning) 
En samägd fastighet med två skiften skulle klyvas. Ägarförhållanden var A (1/5), B (1/5), C 
(1/5) och D (2/5). Delägarna var bröder och fastigheten hade förvärvats genom arv. Det fanns 
två olika alternativ om hur klyvningen skulle utföras. I det första alternativet skulle C och D 
få varsin lott i norra skiftet medan A och B skulle få en gemensam i det södra. Det andra 
alternativet var att A och B skulle äga det södra skiftet gemensamt precis som innan och C 
och D skulle äga det norra skiftet gemensamt. Alternativ ett skulle således dela fastigheten i 
tre lotter och alternativ två skulle dela den i två lotter.   
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FBM ansåg att båda alternativen stred mot 3 kap 1 och 3§§ FBL och att kraven i 3 kap 9§ 
FBL inte var uppfyllda. Fastigheten ansågs inte vara lämplig för självständiga ändamål utan 
en planläggning av området. Genom klyvning skulle ändamålet för fastigheten ändras.  

BN ansåg att en klyvning i enlighet med alternativ två skulle kunna ske utan olägenhet 
eftersom fastigheten redan var indelad i två skiften. BN upprättade en områdesplan och en 
klyvning av fastigheten i två lotter skulle inte motverka en lämplig planläggning i framtiden. 
På så vis stred inte alternativ två mot 3 kap 3§ FBL längre. Däremot stred lotterna fortfarande 
mot lämplighetsvillkoren i 3 kap 1§ FBL. 

Det södra området ansågs lämpligt för fritidsboende enligt områdesplanen och betraktades 
som en passande exploateringsfastighet. Den norra delen sågs som ofullständig då den inte 
hade något särskilt ändamål. Klyvningsfastigheten bedömdes inte heller ha något specifikt 
ändamål och sågs som en olämplig fastighet. Domstolen tyckte att klyvningen skulle medföra 
en förbättring och FD beslöt att förrättningen skulle återupptas.   

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Klyvning à Förbättrad fastighetsindelning (lämplig + olämplig 
fastighet) à Fastighetsbildning tilläts 
 

3.1.2 LÄMPLIGARE FASTIGHET ÄN INNAN 
Denna kategori presenterar de rättsfall där fastighetsbildningen inte bidrog till att någon 
lämplig fastighet uppkom. Fastigheterna ansågs däremot mindre olämpliga efter 
fastighetsbildningen än innan.  

 
MÖD, 2016-01-19, F 6107-15 (Omfång, utformning och varaktig användning) 

Efter en gemensam ansökan av två fastighetsägare i Värmdö kommun beslutade lantmätaren i 
en förrättning att fastighetsreglering skulle äga rum enligt ägarnas ansökan. Delar av 
marköverföringen skulle äga rum inom planlagt område rörande fem detaljplaner. 
Kommunstyrelsen i Värmdö kommun överklagade beslutet om fastighetsbildning då de ansåg 
att fastighetsbildningen inte skulle stämma överens med detaljplanens syfte. Områden med 
olika användningsbestämmelser som inte ansågs lämpliga i en och samma fastighet skulle slås 
ihop. Fastighetsbildningen skulle skapa en stor fastighet med flera olika syften. Kommunen 
menade då att fastighetsbildningen stred mot 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. De ansåg inte att den nya 
fastigheten kunde antas bli varaktigt lämpad för sitt ändamål och att den skulle motverka 
syftet med detaljplanens bestämmelser.    

Den ena fastigheten hade förvärvats för naturändamål och avsikten var att i fortsättningen ha 
samma ändamål. Den andra fastigheten skulle fastighetsbildas för ett exploateringsändamål. 
Båda fastigheterna var berörda av detaljplaner och innehöll planlagd mark för både allmän 
platsmark och kvartersmark. Kommunen menade här att fastighetsbildningen inte skulle bilda 
en varaktigt lämpad fastighet för sitt ändamål.  

Domstolen konstaterade att det varken är ovanligt eller fel att i tidigt skede bilda en 
exploateringsfastighet innehållande flera markanvändningar som ett led i plangenomförandet. 
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I exploateringsskedet anses inte flera olika användningsområden i en fastighet motverka en 
lämplig fastighetsindelning i framtiden. Fastighetsbildningen kunde ske med stöd av 3 kap. 9 
§ FBL. Domstolen uppfattade inte den tidigare fastighetsindelningen som överensstämmande 
med detaljplanen. Därmed ansågs fastighetsbildningen bidra till en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning. De olika ändamålen i exploateringsfastigheten förutsattes bli uppdelade i 
den slutliga indelningen enligt planen.  

Domstolen fann att den sökta åtgärden skulle innebära att ett antal fastighetsgränser skulle 
försvinna vilket skulle leda till en förbättring i fastighetsindelningen. Med hänsyn till att 
fastighetsbildningen avsåg ombildning, som har ett lägre krav på förbättring, ansågs denna 
fastighetsbildning ha en tillräcklig förbättring för att ett undantag från lämplighetsvillkoret 
skulle kunna ske. 

Händelseförloppet  
Olämpliga fastigheterà Fastighetsreglering à Förbättrad fastighetsindelning (lämpligare än 
innan) à Fastighetsbildning tilläts 
 
HovR V Sverige, 1983-10-31, Ö 218/83 (Omfång) 
Ett område om 2 hektar överfördes från en jordbruksfastighet till en bostadsfastighet genom 
fastighetsreglering. Som grund för fastighetsbildningen låg en överenskommelse.  
Markområdet bestod främst av skogsimpediment och sluttade brant mot bostadsfastigheten. 
Bostadsfastigheten hade del i en samfälld väg som användes som utfart till den allmänna 
vägen. Vägen drabbades ofta av översvämningar och kunde då inte användas som utfart. 
Genom fastighetsregleringen skulle bostadsfastigheten få en egen utfart till den allmänna 
vägen. Regleringen skulle även medföra att det i framtiden skulle underlätta en uppdelning av 
bostadsfastigheten. 

Efter fastighetsregleringen skulle fastigheten inte uppfylla lämplighetskravet gällande 
omfång. Förbättringseffekterna som skulle uppkomma genom fastighetsregleringen, 
tillgången till väg och en bättre fastighetsindelning, skulle ge ett positivt nettoresultat. HovR 
fastställde TR:s beslut om att fastighetsbildningen skulle tillåtas.   

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Fastighetsreglering à Förbättrad fastighetsindelning (mer lämplig än 
innan) à Fastighetsbildning tilläts 

 
HovR Skåne och Blekinge, 1986-10-23, Ö470/85 (Utformning och omfång) 

Ett område om ca 1,1 hektar avstyckades från en fastighet för bostadsändamål. På området låg 
det fyra bostadshus och på en del av området gällde strandskydd. Utformningen av 
fastigheten bestämdes utifrån kravet på friytor för bostadshus och för att få en så lämplig 
fastighetsindelning som möjligt. Avstyckningen skulle göras i enlighet med kartskissen i figur 
1. 
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Figur 1, kartskiss från förrättningsakten. Källa: Lantmäteriets rättsfallsregister  

Länsstyrelsen var emot beslutet om fastighetsbildning och menade att styckningslotten var 
större än vad den borde vara. Styckningslotten borde inte omfatta mer mark än vad som 
användes som tomtmark innan fastighetsbildningen. Avstyckningen sågs som olämplig till 
utformning och omfång samt ansågs motverka strandskyddet.  

Terrängen och vegetationen inom den del där strandskyddet låg skulle medföra stora 
kostnader för att förändra områdets karaktär. Därmed sågs det inte som någon risk att 
allmänhetens tillgång till området skulle komma att förändras. Skogsmarken som var belägen 
i andra änden av fastigheten sågs ha en naturlig anknytning till byggnaderna och skulle inte 
kunna brukas på ett lämpligt sätt av stamfastigheten. FD ansåg att fastighetsbildningen skulle 
tillåtas med stöd av 3 kap 9§ FBL. 

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Avstyckning à Förbättrad fastighetsindelning (lämpligare än innan) à 
Fastighetsbildningen tilläts 
 

3.1.3 INGEN FÖRBÄTTRAD LÄMPLIGHET 
Kategorin innehåller ett rättsfall där ingen förbättrad lämplighet ansågs uppkomma genom 
fastighetsbildningen.  
 

HovR V Sverige, 1982-05-04, UÖ 35 (Belägenhet) 

I närheten av Landvetter flygplats skulle en tomt avstyckas runt ett befintligt bostadshus 
beläget i den inre bullerzonen. På fastigheten fanns två bostadshus som hade uppförts innan 
flygplatsen byggdes ut. Det tillåts ingen ny bebyggelse inom området på grund av bullret. 
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Bullret medförde att styckningslotterna inte skulle bli varaktigt lämpade för bostadsändamål. 
De skulle inte uppfylla lämplighetskravet om belägenhet. Avstyckningen skulle medföra en 
förbättring av fastighetsindelningen och skulle inte motverka en mer ändamålsenlig indelning. 
I och med dessa positiva effekter som skulle uppkomma genom avstyckningen ansågs 3 kap 
9§ FBL tillämplig.  

Fastighetsbildningen ansågs inte följa generalplanen som endast tillät jord- och 
skogsbruksfastigheter i området. Eftersom avstyckningen endast avsåg att ge de två 
byggnaderna var sin fastighet ansågs det att fastighetsbildningen endast skulle göra en mindre 
avvikelse från planen. Generalplanens syfte var att förhindra ny bebyggelse och eftersom 
fastighetsbildningen endast avsåg befintliga byggnader ansågs avvikelsen vara acceptabel. 
HovR bedömde att fastighetsbildningen skulle tillåtas eftersom det handlade om befintliga 
byggnader och att fastighetsindelningen förbättrades. 

Händelseförloppet 
Olämplig fastighet à Avstyckning à Förbättrad fastighetsindelning (ingen förbättrad 
lämplighet) à Fastighetsbildning tilläts 
 

3.2 INGEN FÖRBÄTTRINGSEFFEKT  
 

3.2.1 OLÄMPLIGARE ÄN INNAN 
Under denna kategori presenteras de rättsfall där fastighetsbildningen skulle bidra till 
olämpligare fastigheter än innan åtgärden.  

 
Göta hovr, avd 3, 95-01-11, UÖ 3 (Utformning) 

Fastighetsbildningen i Valdemarsviks kommun avsåg att fastighetsreglera två öar från 
fastigheten Fångö 1:24 till fastigheten Fångö 1:20. Öarna låg ungefär 1 km från fastigheten 
1:20. Syftet med regleringen var att underlätta upplösandet av ett samägandeförhållande. 

Fångö 1:20 var en bebyggd bostadsfastighet på ca 4 hektar. Bostaden användes som 
fritidsbostadshus men planerades att omvandlas till permanentbostad. Fångö 1:24 var 
bebyggd med två fritidshus och innefattade flera öar med en areal om 89 hektar.  

FLM ställde in förrättningen och beslutet överklagades. 

Länsstyrelsen menade att det enda syftet med förrättningen var att underlätta upplösandet av 
samäganderätten. På så vis skulle fastighetsbildningen strida mot 3 kap 1§ FBL och 3 kap 9§ 
FBL. Regleringen skulle leda till en ovanlig utformning av en bostadsfastighet och öarna 
skulle inte ha någon betydelse för boendets försörjning. Visserligen skulle inte regleringen 
medföra någon skada för Fångö 1:24 eller för det allmänna intresset. 

Fastighetsbildningen i Valdemarsvik skulle således inte medföra någon förbättring i 
fastighetsindelningen och inte medföra någon skada för restfastigheten eller för det allmänna 
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intresset. Ändamålet med fastighetsbildningen i detta fall var av sådan karaktär att det borde 
ha tillgodosetts på ett annat sätt än genom fastighetsbildning.  

HovR fastställde att förrättningen skulle ställas in. 

Händelseförloppet 
Lämpliga fastigheter à Fastighetsreglering à Ingen förbättrad fastighetsindelning (olämplig 
fastighet) à Fastighetsbildning tilläts inte 

 

HovR Ö Norrland, 1988-06-30, UÖ 1099 (Omfång) 

Vid en fastighetsreglering skulle en samfälld mark överföras till kommunens gatu-, park-, och 
exploateringsfastighet. Den samfällda marken var utlagd som specialområde för småbåtshamn 
i stadsplanen.  

Det berörda området för fastighetsregleringen hade sedan 1800-talet använts för 
hamnverksamhet av byamännen genom en hamnägarförening. År 1967 överlät föreningen 
kajanläggningarna till kommunen för Finlandstrafiken. Strax där efter flyttade 
Finlandstrafiken och kommunen överlät området kostnadsfritt till en småbåtsförening mot 
byamännens vilja.  

Domstolen ansåg att området med småbåtsföreningen borde utgöra en egen fastighet istället 
för att överföras till kommunens gatu-, park-, och exploateringsfastighet. Överföringen skulle 
inte leda till någon förbättrad planöverstämmelse och sågs inte som nödvändig för att 
förbättra kommunens fastighet. På så vis skulle fastighetsbildningen inte uppfylla 
lämplighetsvillkoren i 3 kap 1§ FBL. Gatu-, park-, och exploateringsfastigheten skulle inte 
uppnå någon förbättring av fastighetsregleringen och fastighetsindelningen skulle inte 
förbättras då ingen förbättrad planöverensstämmelse skulle uppkomma. På grund av detta 
ansågs inte kraven i 3 kap 9§ FBL vara uppfyllda för att få göra ett undantag från 
lämplighetsvillkoren.  

HovR fastställde FD:s beslut och förrättningen ställdes in.  

Händelseförloppet 
Lämplig fastighet à Fastighetsreglering à Ingen förbättringseffekt (olämplig fastighet) à 
Fastighetsbildning tilläts inte 

 

3.2.2 MOTVERKAR EN MER ÄNDAMÅLSENLIG INDELNING 
Sista kategorin presenterar de rättsfall där fastighetsbildningen motverkade en mer 
ändamålsenlig indelning.  
 

Svea HovR, 1983-12-09, UÖ 44 (Varaktig användning för ändamålet inom överskådlig tid) 

En fastighet på ca 3 800 kvm skulle avstyckas runt ett hus. Fastigheten uppkom år 1924 och 
en äldre bostadsbyggnad var belägen på fastigheten. År 1981 hade Länsstyrelsen lämnat en 
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dispens från tätbebyggelseförbudet som fanns i området för ett nytt bostadshus som var avsett 
att ersätta det gamla.  

Området låg strax utanför ett stadsplanelagt område och det var oklart om området skulle 
planeras. Fastigheten var varaktigt lämpad för sitt ändamål och styckningslotten skulle bli lika 
så. Restfastigheten skulle inte bli lämplig för sitt ändamål efter avstyckningen så någon 
förbättringseffekt skulle inte uppstå. Därmed kunde inte 3 kap 9§ FBL anses som tillämplig 
och HovR tillät inte fastighetsbildningen.  

Händelseförloppet 
Lämplig fastighet à Avstyckning à Ingen förbättringseffekt (lämplig + olämplig fastighet) 
à Fastighetsbildning tilläts inte 

 
Göta HovR, 1979-05-29, UÖ 39 (Varaktig användning för ändamålet inom överskådlig tid) 

Från en fastighet på ca 9 hektar skulle det avstyckas en bostadsfastighet om 1500 kvm med 
befintlig bebyggelse på. Länsstyrelsen anförde att avstyckningen skulle medföra att en 
olämplig fastighet utan ändamål skulle skapas. Även om den avstyckade fastigheten skulle bli 
lämplig kunde det inte anses överväga den olägenhet som skulle uppstå för restfastigheten. 
TR tillät inte avstyckningen. 

HovR ansåg precis som TR att styckningslotten skulle komma att bli en lämplig 
bostadsfastighet. Vad restfastigheten var tänkt att användas till i framtiden var osäkert. 
Dessutom ansågs det att bullret som fanns från en intilliggande motorväg skulle kunna bli ett 
hinder mot framtida bostadsbebyggelse. Byggnadsnämnden hade inga planer på att planlägga 
området eller ge dispens från tätbebyggelseskyddet som fanns i området. 

På grund av ovissheten för restfastighetens användning ansågs fastighetsbildningen kunna 
komma att motverka en lämpligare fastighetsindelning. Kraven i 3 kap 9§ FBL blev således 
inte uppfyllda.  

HovR bedömde likt TR att förrättningen skulle ställas in. 

Händelseförloppet 
Lämplig fastighet à Avstyckning à Ingen förbättringseffekt (lämplig + olämplig fastighet) 
à Fastighetsbildning tilläts inte 
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4. FALLSTUDIER VASAKRONAN 
Eftersom hela arbetet initierades utav Vasakronan har två projekt därifrån studerats. Vid dessa 
två projekt har det diskuterats om successiv fastighetsbildning skulle vara möjligt att tillämpa.  

Syftet med fallstudien är att få en tydlig bild av projekten: vad som önskades få gjort, vad 
som gjordes för att slutligen komma fram till om fastighetsbildningarna genomfördes på rätt 
sätt.  

4.1 TELEFONFABRIKEN 1 (FÖRRÄTTNINGS AKT 0183-P10/1010) 
 
Området 

I Stockholms kommun i närheten av Telefonplan tog Vasakronan fram en detaljplan på några 
av deras fastigheter. Området har länge präglats av industriverksamhet och i slutet av 30-talet 
etablerade sig LM Ericsson där. Idag består området mest av kommersiella fastigheter men 
även bostäder, centrum, skola och förskola har vuxit fram.  

Området för den antagna detaljplanen utgör en del av ett större program för Telefonplan. Det 
stora programmet togs fram 2004 och lade en övergripande struktur för hela 
Telefonplansområdet. En utbyggnad i enlighet med programmet skulle ge ca 2 000 lägenheter 
och ca 70 000 kvm kontorsyta. Planområdet ligger i Sydvästra delen av Telefonplan, se figur 
2, och består främst av asfalterade ytor men berör även en äldre kontorsbebyggelse byggd i 
souterräng. Området angränsar till Hägerstensåsen och Telefonplans tunnelbana ligger ca 500 
meter från planområdet. 

  
   Figur 2, planområdets läge i Telefonfabriksområdet. Källa: Planbeskrivning för Dp 2010-02062-54 

 
Detaljplanen 

Detaljplanen avser att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya kvartersbebyggelser. 
En högre byggnad om 16 våningar ska markera områdets sydvästra hörn, kvarter A i figur 3. 
Kvarter B i figur 3, ska innehålla ett bostadskvarter med flerbostadshus och kvarter C i figur 
3, ska innehålla stadsradhus. Flerbostadshusens bottenvåningar kommer innehålla 
bostadsentréer, bostadskomplement samt lokaler för centrum och kontorsverksamhet. Planen 
innehåller ungefär 300 lägenheter och 15 stadsradhus. 



	
21	

	

 
Figur 3, situationsplan med kvarteren (A, B, C) och övriga delar av fabriksområdet. Källa: Planbeskrivning för 
Dp 2010-02062-54 

Detaljplanen i figur 4, innehåller främst bostäder, men även byggnader för kontor, hotell och 
restaurang samt lokaler för centrum. Marken är uppdelad i kvartersmark för bostäder, kontor 
och garage samt i allmänna platser för gata och park. Kommunen har huvudmannaskap för 
den allmänna platsen. Detaljplanen vann lagakraft år 2013 och har en genomförandetid på 10 
år. 

  
Figur 4, Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1(Dp 2010-02062-54) 
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Genomförandet av detaljplanen 

Den nya bebyggelsen kommer ianspråkta mark där en parkeringsplats samt några byggnader 
ligger vilket innebär att dessa måste rivas. Se figur 5. 

 
Figur 5, vit markering visar ny bebyggelse. Källa: Planbeskrivning för Dp 2010-02062-54 

Svårigheterna med genomförandet av detaljplanen uppkom när området skulle 
fastighetsbildas. I det östra området ska bostäder byggas där det idag ligger en 
souterrängbyggnad innehållande en konferensanläggning, figur 6 visar hur byggnaderna går 
in i varandra. För att detta ska kunna genomföras måste byggnaden rivas. Detaljplanen säger 
att det i detta område får finnas en underbyggnad under bostäderna. Tanken från Vasakronans 
sida är att en del av souterrängbyggnaden ska rivas för att sedan byggas upp på nytt ihop med 
bostadsbebyggelsen. Underbyggnaden ska då bilda ett tredimensionellt utrymme och tillhöra 
Vasakronans kontorsfastighet som ligger bredvid bostäderna. 

 
Figur 6, grön markering visar den befintliga souterrängbyggnaden, gul markering visar placeringen av ny 
bebyggelse. Källa: Planbeskrivning för Dp 2010-02062-54 
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Hela detaljplaneområdet skulle säljas till ett bostadsföretag och Vasakronan hade kommit 
överens om att avstycka kvartersmarken till köparen och den allmänna platsmarken till 
kommunen. Överenskommet var även att köparen skulle riva en del av souterrängbyggnaden 
för att sedan bygga upp den tillsammans med bostadsbebyggelsen. Den underjordiska 
byggnaden skulle därefter övergå till Vasakronan som ett tredimensionellt utrymme. 

När fastighetsbildningen skulle genomföras uppkom svårigheter gällande området där 
souterrängbyggnaden var belägen. Vasakronan funderade på om man kunde genomföra 
fastighetsbildningen genom successiv fastighetsbildning, 3 kap 9§ FBL, för att få en smidig 
fastighetsbildning. De tänkte att man skulle kunna fastighetsbilda genom 
souterrängbyggnaden efter de gränser som finns i detaljplanen med stöd av undantagsregeln 
eftersom fastighetsbildningen inte skulle bli helt ändamålsenlig. Det skulle kunna ses som ett 
steg i rätt riktning mot den slutfärdiga produkten. Köparen skulle då äga hela området och 
kunna bygga upp bostadsbyggnaden med underbyggnaden för att sedan kunna göra ett 
tredimensionellt utrymme runt underbyggnaden och reglera över till kontorsfastigheten 
bredvid. Detta skulle leda till en ändamålsenlig fastighet som skulle följa detaljplanen. 
Fastighetsbildningen genom souterrängbyggnaden skulle då ses som ett steg mot den 
ändamålsenliga fastighetsbildningen.  

 
Samråd med Lantmätare 

Vasakronan förde en diskussion med lantmätaren om fastighetsbildningen på Telefonplan 
skulle kunna genomföras med stöd av undantaget i 3 kap 9§ FBL. Svaret de fick var att det 
inte gick att genomföra med stöd av 3 kap 9§ FBL och att detta inte kunde ses som en 
successiv fastighetsbildning.  Idag har övriga delar i detaljplanen fastighetsbildats och den 
östra delen, kvarter C, finns det ännu ingen lösning på hur fastighetsbildningen ska 
genomföras.  

 
Kommentarer från intervju med Lantmätare 

Om fastighetsbildning sker genom souterrängbyggnaden skulle det innebära att den delen av 
byggnaden övergår till bostadsfastigheten med en annan ägare. I en byggnad går det inga 
naturliga gränser som visar vart fastighetsgränsen går och komplikationer om äganderätten till 
byggnaden uppkommer.  Om en fastighetsgräns läggs genom en byggnad är det inte bara 
lämplighetsvillkoret som fastighetsbildningen strider mot utan även mot andra delar i 
lagtexten.   

Lantmätaren kom med ett annat förslag som eventuellt skulle kunna göra det möjligt att 
genomföra fastighetsbildningen vid souterrängbyggnaden. Istället för att fastighetsbilda 
genom byggnaden skulle ett tredimensionellt utrymme kunna bildas redan innan byggnaden 
rivs. Detta skulle kräva att ritningar för den nya byggnaden som det tredimensionella 
utrymmet ska inrymma lämnas in med ansökan till lantmäterimyndigheten. 
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4.2 VÄSTRA BROTORP  
 

Området 

I Sundbybergs kommun togs en detaljplan fram på initiativ av Vasakronan. Planen avser ett 
område i Västra Brotorp med syftet att vidareutveckla området med bostäder. Planområdet är 
ca 8,2 hektar och avgränsas av Enköpingsvägen i söder, Ursviks fotbollsplan i väst, 
Igelbäckens naturreservat i norr och det detaljplanelagda området för Brotorp i öst. Figur 7 
visar hur området ser ut och vart planområdet sträcker sig. Området ägs till största del av 
Vasakronan och en liten del närmast Enköpingsvägen ägs av Sundbybergs kommun. Den ena 
av Vasakronans fastigheter är en exploateringsfastighet och den andra är en industrifastighet.  

 
Figur 7, planområdet. Källa: Planbeskrivningen för detaljplan över Västra Brotorp 

Nästan hela planområdet ligger utanför detaljplanelagt område. En liten del ligger inom en 
detaljplan som anger markanvändningen industriändamål. Översiktsplanen för Sundbyberg 
anger att den fördjupade översiktsplanen för Västerjärva-Brotorp ska gälla. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår en bebyggelse för kontor eller service längs med Enköpingsvägen. 
Resterande del av planområdet är föreslaget som grönytor. Vidare föreslås det att lägga 
bebyggelse på ett sådant sätt att de grönstråk som finns kan användas. Det föreslås även ett 
sammanhängande parkstråk i öst-västlig riktning.   

I planområdet finns det tre före detta mobiliseringsförråd från 40-talet. Det är tre lador som är 
oisolerade och svåra att använda. I området finns ytterligare en byggnad som har använts som 
kontor och bostadshus. Tanken är att dessa ska rivas när exploateringen för Västra Brotorp 
påbörjas.   
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Cirka en kilometer söder om området ligger Hallonbergens centrum där butiker, restauranger, 
caféer, vårdcentral med mera ligger. Inom planområdet finns det idag ingen service. Öster om 
området har det föreslagits bygga en torgplats med en mindre utsträckning av närservice.  

 
Detaljplanen 

Detaljplanen i figur 8, har som avsikt att vidare utbygga området Brotorp med cirka 260 
bostäder i blandade former såsom flerfamiljshus, parhus och radhus. Inom området ska även 
en skola för cirka 450 barn i olika åldrar samt en sporthall uppföras. 

Detaljplanen innehåller allmän platsmark för gator, natur- och parkområden, ett vattenområde 
samt gång- och cykelvägar. För den allmänna platsmarken är kommunen huvudman. Vidare 
innehåller planen kvartersmark främst för bostäder, men även för kontor, tekniska 
anläggningar, skola, idrott, parkering och ett trafikområde. Detaljplanen vann lagakraft år 
2010 med en genomförandetid på 15 år. 

 
Figur 8, detaljplan över Västra Brotorp 
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Genomförande av detaljplan 

Vid genomförandet av detaljplanen behövdes fastighetsreglering göras. För området i Västra 
Brotorp delades detaljplaneområdet upp i två delar, visat i figur 9, som behandlades för sig.  

 
Figur 9, uppdelningen av detaljplaneområdet.  
 

4.2.1 OMRÅDE 1 (FÖRRÄTTNINGS AKT 0183-15/11) 
Det ena området som behandlades var området i den nordöstra delen, område 1 i figur 9. Där 
skulle det genomföras en avstyckning från exploateringsfastigheten till två nya fastigheter, en 
bostadsfastighet och en stor exploateringsfastighet om nästan 22 000 kvm. 
Fastighetsbildningen stämde överens med detaljplanen för Västra Brotorp. Bostadsfastigheten 
följde detaljplanens fastighetsgränser för kvarteret strax under vattenområdet och 
exploateringsfastigheten följde ytterlinjerna i en stor del av planområdet.  

När fastighetsbildningen genomfördes hade bostadsfastigheten varken tillgång till väg eller 
VA. Eftersom hela området var under uppbyggnad förväntades både vägar och VA byggas ut. 
Med detta som grund ansågs fastighetsbildningen utgöra ett steg i en successiv förbättring av 
fastighetsindelningen och på så vis inte motverka en mer ändamålsenlig indelning i framtiden. 
Ett avsteg från lämplighetsvillkoren gällande tillgång till väg och VA ansågs vara acceptabelt 
på grund av att området var under uppbyggnad.  

Fastighetsbildningen i detta område är ett typexempel på en tillämning av 3 kap 9§ FBL. En 
avstyckning görs som bildar en bostadsfastighet. Bostadsfastigheten har inte tillgång till 
behövliga vägar eller VA-nätverk när fastighetsbildningen utförs. Alltså uppfyller inte den 
nybildade fastigheten lämplighetsvillkoren, men fastighetsbildningen är ett steg i rätt riktning 
för att få en lämplig fastighet. Likaså uppfyller inte exploateringsfastigheten villkoret 
gällande varaktighet, men ett avsteg från det ansågs acceptabelt då det var en 
exploateringsfastighet inom ett utvecklingsområde.  



	
27	

	

 
 

Kommentar från Lantmätare 

Fastighetsbildningen för området stämmer överens med detaljplanen men tillfartsfrågan har 
inte lösts i förrättningen. Om nästa steg skulle vara att reglera över exploateringsfastigheten 
till bostadsfastigheten skulle det inte ses som en okej fastighetsbildning eftersom 
bostadsfastigheten är lämplig för sitt ändamål och skulle i så fall bli mindre lämplig efter 
regleringen eftersom detaljplanen anger att den befintliga fastigheten är ett avgränsat kvarter. 
 

4.2.2 OMRÅDE 2 (FÖRRÄTTNINGS AKT 0183-15/12) 
Fastighetsbildningen inom område 2 i figur 9, avsåg att bilda en ny fastighet genom 
avstyckning samt ett antal fastighetsregleringar för att få fastighetsindelningen i enlighet med 
detaljplanen.  

Den nybildade fastigheten skulle bli lämpad för gatu- och parkmarksändamål och utgöra 
allmän plats i planområdet. Fastighetsregleringen som gjordes var för att få de befintliga 
fastigheterna att stämma överens med de olika områdena i detaljplanen. Alla fastigheterna 
ansågs vara lämpliga för sina ändamål efter fastighetsbildningen.  

Vid bildandet av gatu- och parkmarksfastigheten uppkom komplikationer. Där gatan i det 
sydöstra området var utlagd låg även en del av en byggnad. Byggnaden stod på ofri grund på 
Vasakronans fastighet och var tänkt att rivas. Eftersom Vasakronan inte ägde själva 
byggnaden uppstod komplikationer. Vasakronan fick skriva på ett avtal där de lovade att riva 
byggnaden om inte byggnadens ägare skulle göra det. När avtalet var signerat godkände LM 
fastighetsbildningen.  

Vasakronan funderade över om det skulle vara möjligt att utföra fastighetsbildningen med 
stöd av undantaget i 3 kap 9§ FBL. De menade då att fastighetsbildning skulle kunna ske utan 
ett skriftligt avtal om att de lovade att ta bort byggnaden. Fastighetsgränsen skulle kunna 
läggas i enlighet med planens gränser som ett steg i rätt riktning. En ändamålsenlig fastighet 
skulle inte uppkomma, men det skulle endast vara så under en kortare tid. Rivningen av 
byggnaden på ofri grund skulle ändå genomföras men frågan var om det hade gått att 
fastighetsbilda utan Vasakronans intygande om att den skulle rivas med stöd av 3 kap 9§ 
FBL.   

Ett annat alternativ hade varit att lägga fastighetsgränsen runt byggnaden för att sedan när 
byggnaden var riven kunna reglera över den sista delen.   

Samråd med Lantmätare 

Vasakronan hade en relativt omfattande diskussion med lantmätaren gällande byggnaden. De 
frågade om det inte gick att fastighetsbilda genom byggnaden och först sa lantmätaren nej till 
att lägga fastighetsgränsen där. Därefter diskuterades det att lägga fastighetsgränsen runt 
byggnaden vilket skulle kunna gå att genomföra. Vasakronan och lantmätaren kom istället 
fram till att lägga fastighetsgränsen genom byggnaden i alla fall, eftersom byggnaden låg på 
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ofrigrund och arrendeavtalet hade gått ut. Vasakronan fick skriva på ett avtal där de lovade att 
riva byggnaden om inte arrendatorn skulle ha gjort det innan den 1 januari 2016. När avtalet 
var påskrivet sågs det som att byggnaden inte var där när fastighetsbildningen utfördes och 
det stred då inte mot några lämplighetsvillkor.   

Kommentarer från Lantmätare 

En fastighetsbildning genom en byggnad ska generellt sett inte genomföras då det bildar två 
olämpliga fastigheter. Om en byggnad är i mycket dåligt skick eller är oduglig av någon 
annan anledning kan en fastighetsgräns i vissa fall läggas genom en byggnad om det finns ett 
rivningslov.  

Det andra alternativet som fanns gällande att fastighetsbilda runt byggnaden hade eventuellt 
kunnat vara ett alternativ, då hade det blivit en fråga om en mindre avvikelse från detaljplanen 
som måste prövas. 
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5. INTERVJU MED EN LANTMÄTARE 
Efter en fördjupning av lagtexten, rättspraxis och några praktiska fall hos Vasakronan gjordes 
en intervju med en lantmätare för att få dennes syn på fastighetsbildning. Lantmätaren jobbar 
på den kommunala lantmäterimyndigheten i Stockholm och har arbetat som lantmätare i 
många år.  

Syftet med intervjun var att se hur lantmätare tillämpar lagtexten vid fastighetsregleringar 
samt att få höra hur det fungerar i praktiken. Fokus låg på lämplighetsvillkoren och successiv 
fastighetsbildning, men det diskuterades även hur lantmäteriet ser på fastighetsbildning 
genom byggnader då det har varit väsentligt vid två av fallen hos Vasakronan. Eftersom 
arbetet inte syftar på att undersöka skogs- och jordbruksfastigheter var detta något som inte 
diskuterades. Kunskap förvärvad i denna intervju presenteras i nedan löpande text.  

 
Lämplighetsvillkoret 

Vid fastighetsbildning prövas alltid lämplighetsvillkoret som ett första steg och ofta uppfyller 
ansökningarna kraven som finns där. Bedömningen tar stöd från detaljplanen eftersom den 
ofta anger exploateringsgrad, markreservat, kvartersindelning m.m. I och med att nästintill all 
mark är eller blir detaljplanelagt inom ett område för större bebyggelse är det i många fall 
relativt lätt att bedöma om lämplighetsvillkoret är uppfyllt eller inte. I vissa fall kan det vara 
svårbedömt om den ny- eller ombildade fastigheten uppfyller lämplighetsvillkoret.  

 
Successiv fastighetsbildning 

Successiv fastighetsbildning används främst som ett led i genomförande av detaljplanen. Det 
kan handla om att en mindre del av det detaljplanelagda området styckas av för att 
exploatering ska påbörjas av det området medan man väntar med att exploatera 
restfastigheten. Restfastigheten blir då inte lämpad för ändamålet som finns i detaljplanen 
efter fastighetsbildningen. För att få tillämpa 3 kap 9§ FBL ska fastighetsbildningen vara ett 
steg i rätt riktning och det innefattar inte att någon av fastigheterna blir olämpligare än innan, 
men någon av dem kan vara oförändrad.  Finns det en tydlig bild av hur slutprodukten ska bli 
men fastighetsbildningen medför en mer olämplig fastighet än innan åtgärden, även om det 
bara är tillfälligt, är det tveksamt om 3 kap 9§ FBL kan tillämpas.  

I praktiken när frågan om att eventuellt tillämpa 3 kap 9§ FBL uppkommer, händer det att 
sökanden kommer med ett yrkande som lantmätaren säger inte är genomförbart och lägger 
fram ett annat förslag istället. Vid sådana fall händer det ibland att sökanden frågar om 
successiv fastighetsbildning kan tillämpas och lantmätaren kommer fram till att det inte går 
att tillämpa paragrafen då åtgärden inte bidrar till någon förbättring. Åtgärden kanske till och 
med medför en försämring. Ett exempel på när det inte blir någon förbättring skulle kunna 
vara när det finns en befintlig bostadsfastighet för ett helt kvarter enligt detaljplanen och 
sökanden vill ansöka om att tillföra ytterligare bostadsmark från angränsande kvarter. 
Fastighetsbildning kan i vissa fall genomföras även om det inte uppfyller lämplighetsvillkoret 
i 3 kap 1§ FBL fullt ut, men det får inte ske en försämring mot innan även om 
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fastighetsbildningen kommer ett steg närmre genomförandet av detaljplanen. Eftersom kravet 
på nybildning av fastigheter är högre än vid ombildning får inte en olämplig fastighet 
nybildas, men restfastigheten kan i vissa fall vara mindre lämplig vid tillämpning av 3 kap 9§ 
FBL. 

 
Fastighetsbildning genom byggnad 

Vid de fall då gräns för markanvändningen alternativt kvartersindelningen i en icke 
genomförd detaljplan är lagd genom en byggnad kan i regel inte en fastighetsbildning ske 
genom byggnaden. Skulle en fastighetsgräns läggas genom en byggnad uppkommer frågor 
om vem som äger byggnaden då det inte finns någon naturlig gräns i byggnaden. En 
huvudregel vid fastighetsbildning är att inte lägga en fastighetsgräns genom en byggnad 
eftersom fastigheterna blir olämpliga.  

Vid en eventuell fastighetsbildning där ansökan avser att lägga gräns genom en befintlig 
byggnad kan det i vissa fall göras en bedömning att byggnaden är så pass oduglig att den är 
helt otjänlig. Samråd sker då även med byggnadsnämnden innan ett beslut kan tas att 
fastighetsgränsen kan gå genom byggnaden. Det blir alltid en bedömning från fall till fall. Om 
det är fråga om en bostadsfastighet brukar kravet i regel vara att byggnaden ska vara 
omkullslagen på marken eller riven för att kunna genomföra fastighetsbildning. Vid andra 
typer av byggnader kan det ibland räcka med att rivningslov meddelats samt att 
byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden inte haft någon erinran vid samråd angående 
fastighetsbildningen.  

Vid de tillfällen som en fastighetsgräns eventuellt har lagts genom en byggnad har 
fastighetsbildningen i regel inte tagit stöd av 3 kap 9§ FBL. Fastighetsbildning har skett med 
utgångspunkt att byggnaden med säkerhet ska tas bort eller har klassats som otjänlig. 
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6. ANALYS  
I detta kapitel analyseras och diskuteras rättspraxis och fallstudierna, som jämförs med 
litteraturstudien från kapitel 2. Analysen är tänkt att framställa den data som krävs för att 
kunna besvara de frågor som ställdes upp i kapitel 1.4. Dessutom analyseras de fallstudier 
som har gjorts för att se om de har gjorts i enlighet med lagtexten.  
 

6.1 SUCCESSIV FASTIGHETSBILDNING 
Under arbetets gång har det uppmärksammats att det finns många olika tolkningar av 
successiv fastighetsbildning. I Lantmäteriets handbok framgår att successiv fastighetsbildning 
inte uppfyller lämplighetsvillkoren i 3 kap 1§ FBL men som kan bidra till en förbättring i 
fastighetsindelningen. En successiv fastighetsbildning får inte försvåra genomförandet av 
fastighetsbildningar i framtiden.  

Efter flera samtal med olika personer som jobbar med projekt inom den privata sektorn är har 
det tolkats att kunskap om successiv fastighetsbildning saknas. Generellt har uppfattningen 
varit att successiv fastighetsbildning ska kunna tillämpas för att successivt göra förbättringar i 
fastighetsindelningen, vara ett steg åt rätt håll samt leda till någon typ av förbättring. 
Uppfattningen har inte varit sådan att successiv fastighetsbildning är samma sak som 
lagregeln i 3 kap 9§ FBL som gör det möjligt att göra undantag från lämplighetsvillkoren i 3 
kap 1§ FBL. Successiv fastighetsbildning har mer setts som en generell regel som kan 
tillämpas på det mesta så länge det leder till en förbättring.  

Vid fördjupning av 3 kap. 9 § FBL och dess förarbeten framgick det att successiv 
fastighetsbildning är en undantagsregel för villkoren i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL och inget annat. 
Vidare uppkom undantaget för att successivt få en förbättring i fastighetsbeståndet, och 
förmodligen är det därifrån namnet successiv fastighetsbildning kommer från.  

I och med att det finns många olika tolkningar gällande successiv fastighetsbildning borde det 
kallas för undantag från lämplighetsvillkoren eller liknande. Detta för att göra det tydligt att 
undantaget endast gäller avsteg från lämplighetsvillkoren för att successivt få ett bättre 
fastighetsbestånd. 

 

6.2 TELEFONFABRIKEN 1 
Vid planeringen av det nya området vid Telefonplan i Stockholms kommun uppkom frågan 
om det skulle vara möjligt att tillämpa successiv fastighetsbildning vid genomförandet av 
detaljplanen. Området det handlade om var den del där fastighetsgränsen i detaljplanen gick 
genom en byggnad som skulle rivas, för att därefter byggas upp på nytt och bli ett 
tredimensionellt utrymme till fastigheten bredvid. 

Vasakronan funderade på om man kunde lägga fastighetsgränsen genom byggnaden efter 
gränsen som var i detaljplanen, som ett steg i rätt riktning. När de frågade 
förrättningslantmätaren om successiv fastighetsbildning kunde tillämpas fick de som svar att 
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det inte gick. Funderingarna gick om det ändå skulle ha varit möjligt att tillämpa successiv 
fastighetsbildning efter som det skulle vara ett steg i rätt riktning.  

Efter en analys av lagtexten och dess förarbeten hittades inte några specifika regler gällande 
fastighetsbildning genom byggnader. I FBL hittades regler om att man inte får fastighetsbilda 
mark med byggnader på hur som helst, men där handlade det endast om hela byggnader som 
skulle gå från en fastighet till en annan.  

Svaret på frågan om det skulle gå att lägga en fastighetsgräns genom en byggnad kom från 
intervjun med lantmätaren från Stockholms stad. När vi pratade om möjligheten att lägga en 
fastighetsgräns genom en byggnad förklarade lantmätaren att de har som huvudspår att inte 
lägga någon fastighetsgräns genom byggnader då komplikationer lätt kan uppkomma gällande 
äganderätten till byggnaden. Det verkade inte vara någon specifik lagregel som avgör om en 
fastighetsgräns får läggas genom en byggnad eller inte, utan det verkade mer vara en policy 
från lantmäterimyndigheten. Även om det skulle göras som ett successivt steg så uppfyller det 
inte kraven i 3 kap 9§ FBL, eftersom den endast är tillämplig på lämplighetsvillkoren i 3 kap 
1§ FBL. Eftersom 3 kap 1§ FBL inte ställer några krav på byggnaderna på fastigheten så är 
inte heller 3 kap 9§ FBL tillämpligt för att lägga en fastighetsgräns genom en byggnad. 
 

6.3 VÄSTRA BROTORP, OMRÅDE 1 
På område 1 i Västra Brotorp utfördes en fastighetsbildning som bildade en bostadsfastighet, 
som inte uppfyllde lämplighetsvillkoren, och en exploateringsfastighet. Den olämpliga 
fastigheten som bildades uppfyllde inte lämplighetsvillkoren gällande väg och VA då den 
saknade tillgång till båda. Det ansågs acceptabelt att frångå villkoren eftersom hela området 
var ett exploateringsområde och med största sannolikhet skulle få tillgång till väg och VA när 
området var färdigbyggt.  

Fastighetsbildningen inom detta område var ett tydligt exempel på när successiv 
fastighetsbildning kan tillämpas. Hela området var ett exploateringsområde och successiv 
fastighetsbildning syftar bland annat på att göra det lättare att fastighetsbilda inom 
exploateringsområden  

Inom ett exploateringsområde ansågs det alltså acceptabelt att bilda en fastighet som saknade 
väg och VA samt en fastighet som inte uppnådde någon förbättring. Här ansågs det vara ett 
steg på vägen mot det slutliga resultatet och en bättre fastighetsindelning uppnåddes. 
Fastighetsbildningen gjorde det inte heller svårare att i framtiden kunna uppnå en 
ändamålsenlig indelning.  
 

6.4 VÄSTRA BROTORP, OMRÅDE 2 
Område 2 i Västra Brotorp hade liknande problematik som fanns i Telefonfabriken 1. Frågan 
som uppkom var om man kunde lägga en fastighetsgräns genom en byggnad som ett steg 
närmare slutresultatet. Skillnaden i Västra Brotorp var att byggnaden som stod i vägen för 
fastighetsgränsen skulle rivas och kunde anses som en oduglig byggnad. Därmed kunde 
fastighetsgränsen läggas genom byggnaden.  
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Jämförs detta med lagtexten har inte FBL:s tredje kapitel tillämpas för fastighetsbildningen 
eftersom det kapitlet inte nämner något om byggnader. Då det skrevs ett avtal om att man 
lovade att riva byggnaden sågs det som att byggnaden inte fanns där när fastighetsbildningen 
skedde.  

Svaret på varför man gjorde som man gjorde kom ifrån intervjun med lantmätaren från 
Stockholms stad. Vid jämförelse med lagtexten ökade förståelsen för varför en fastighetsgräns 
inte kan läggas genom en byggnad som en successiv fastighetsbildning eftersom 3 kap FBL 
inte berör frågan om byggnader.  
 

6.5 FÖRBÄTTRAD FASTIGHETSINDELNING 
Enligt 3 kap 9 § FBL måste fastighetsindelningen förbättras för att ett undantag från 
lämplighetsvillkoren ska vara tillåtet. Lantmäteriets handbok säger att som en förbättring 
räcker det att uppnå en positiv nettoeffekt, till exempel att fastighetsindelningen stämmer 
bättre överens med detaljplanen än vad den gjorde före fastighetsbildningen.  

I rättsfallen under rubriken ”Minst en lämplig fastighet uppkommer” frångår de flesta fallen 
lämplighetsvillkoret gällande utformning. Fallen handlade om att stycka av eller klyva en 
större fastighet där en nybildad fastighet inte skulle uppfylla lämplighetsvillkoret om 
utformning. I dessa fall ansågs en förbättrad fastighetsindelning uppkomma eftersom 
fastigheten innan fastighetsbildningen inte uppfyllde lämplighetsvillkoren. 
Fastighetsbildningen skulle således bidra till att minst en lämplig fastighet uppkom inom 
området som innan inte hade någon. Fastighetsbildningen skulle i och med detta skapa en 
positiv nettoeffekt.  

Under samma rubrik finns även ett rättsfall där fastighetsbildningen skulle skapa fastigheter 
utan tillgång till en fullgod väg eller VA. Fastighetsbildningen skulle inte heller uppfylla 
kravet på belägenhet. Här handlade det om avstyckning av fyra områden från en större 
fastighet. De fyra styckningslotterna ansågs kunna uppfylla lämplighetsvillkoren medan 
restfastigheten inte skulle kunna gjorde det. Även i detta fall ansågs inte fastigheten innan 
fastighetsbildningen uppfylla lämplighetsvillkoren och därmed skulle en förbättrad 
fastighetsindelning uppkomma, eftersom en olämplig fastighet skulle bilda fyra lämpliga och 
en olämplig.  

Sammanfattningsvis kan det antas att vid avstyckning eller klyvning av en fastighet har en 
förbättrad fastighetsindelning uppkommit om fastigheten före fastighetsbildningen inte 
uppfyller alla lämplighetsvillkor och delningen medför att minst en av de nya fastigheterna 
uppfyller lämplighetsvillkoren. Detta illustreras i figur 10. 
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Figur 10, går man från en olämplig, befintlig, fastighet till minst en lämplig ny fastighet har en förbättring 
uppstått. 

 

Rättsfallen under rubriken ”lämpligare fastighet än innan” berör fall där varken fastigheten 
före eller efter fastighetsbildningen uppfyllde lämplighetsvillkoren. I fallet från Värmdö 
kommun där flera olämpliga fastigheter slogs ihop till en stor fastighet ansågs det bidra till en 
bättre fastighetsindelning, eftersom den nybildade fastigheten var avsedd att användas som 
exploateringsfastighet. För den typen av område ansågs det lämpligare med färre 
fastighetsgränser.  

De andra fallen under rubriken berörde fastigheter som inte uppfyllde lämplighetsvillkoren 
innan fastighetsbildningen, men som efter åtgärden uppfyllde fler lämplighetsvillkor än innan 
eller stämde mer överens med fastighetsindelningen i detaljplanen efter. Dessa fallen ansågs 
ha uppnått en positiv nettoeffekt.  

Vid skapande av en exploateringsfastighet är en förbättring av fastighetsindelningen då 
fastighetsgränser försvinner inom området som ska exploateras om de inte stämmer med 
detaljplanen. För övrigt ses det som en förbättring i fastighetsindelningen om fastigheterna 
efter fastighetsbildningen inte uppfyller alla lämplighetsvillkor men uppfyller fler än vad 
fastigheten innan gjorde. Ovan nämnt illustreras i figur 11.  

 

 

 

 

Figur 11, går man från en eller flera olämpliga, befintliga, fastigheter till fastigheter som blir mindre olämpliga 
än innan, har en förbättring uppstått. 

 

 

6.6 ÄNDAMÅLSENLIG FASTIGHETSINDELNING 
En ändamålsenlig fastighet är enligt lantmäteriets handbok när en fastighet uppfyller 
ändamålet som finns i detalj- eller översiktsplanen. Med ändamål menas hur marken är tänkt 
att användas i planen. Fastighetsbildningen får inte motverka en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning enligt 3 kap 9§ FBL. I lantmäteriets handbok sägs det att vid prövning av 
detta läggs stor vikt vid om restfastigheten tros kan komma att bli ändamålsenlig i framtiden.  
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Under rubriken ”3.2.1 Motverkar en mer ändamålsenlig indelning” finns två rättsfall där 
fastighetsbildning inte tilläts då det ansågs motverka en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning. I båda fallen uppfyllde fastigheten innan fastighetsbildningen 
lämplighetsvillkoren och efter fastighetsbildningen skulle det uppkomma restfastigheter utan 
något ändamål eller som inte skulle kunna uppfylla sitt ändamål. I dessa fall uppstod inte 
någon förbättringseffekt och det ansågs motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning 
eftersom att fastigheterna antingen inte hade något ändamål eller inte skulle kunna uppnå det.  

Sammanfattningsvis kan det antas att åtgärder som bildar en restfastighet som inte ses ha 
någon framtid är åtgärder som motverkar en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. 
Restfastigheten får inte bli olämpligare än vad den var innan fastighetsbildningen. 

 

6.7 LÄMPLIGHETSVILLKOR ATT GÖRA AVSTEG FRÅN 
Lagtexten säger att fastighetsbildning får äga rum även om det inte uppfyller alla 
lämplighetsvillkor. Den nämner dock inte om det är tillåtet att göra avsteg från vilket villkor 
som helst. Varken lantmäteriets handbok eller förarbetena tar upp vilka villkor som det får 
göras avsteg från. Genom fördjupningen av rättsfallen kunde frågeställningarna i kap. 1.4 
besvaras. 
 

Belägenhet 
Rättsfallet HovR V Sverige, 1982-05-04, UÖ 35 stred mot kravet på belägenhet. 
Fastighetsbildningen i fallet tilläts ändå då det handlade om en befintlig bebyggelse. 
Fastigheterna skulle inte uppfylla fler lämplighetsvillkor än innan, men skulle inte heller 
strida mot några nya. Fastighetsbildningen ansågs ändå ge en förbättring i 
fastighetsindelningen och inte motverka en mer ändamålsenlig indelning.  

Slutsatsen att dra från detta är att när kravet på belägenhet inte är uppfyllt kan man tillämpa 3 
kap 9§ FBL om det gäller befintlig bebyggelse så länge fastighetsbildningen inte bildar sämre 
fastigheter än innan. 
 

Omfång 
Fastighetsbildningarna som stred mot omfång tilläts om någon typ av förbättring uppkom 
genom åtgärden. I de fall där ingen förbättringseffekt uppkom tilläts inte fastighetsbildningen.  

Från detta kan det antas att om fastighetsbildningen strider mot omfång måste någon typ av 
förbättring uppkomma, det räcker inte med att fastigheterna blir oförändrade gällande 
lämpligheten.  
 

Utformning 
De fastighetsbildningar som har stridit mot kravet på utformning har i de flesta fall som 
studerats tillåtits. Fastighetsbildningarna ledde till en förbättrad fastighetsindelning och då 
ansågs 3 kap 9§ FBL tillämplig. 
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Generellt sätt kan det antas att om fastighetsbildning strider mot kravet på utformning men 
någon typ av förbättring uppkommer så är det tillåtet att göra ett avsteg från kravet. 
 

Tillgång till behövliga vägar och VA 
Ett av rättsfallen uppfyllde inte kravet på tillgång till väg och VA. Fastighetsbildningen tilläts 
ändå då det gällde mark som redan var tagen i anspråk och inga nya byggnader var planerade 
att byggas. I område 1 i Västra Brotorp genomfördes fastighetsbildningen trots att fastigheten 
inte hade tillgång till varken vatten eller VA. Denna nybildade fastigheten låg inom ett 
exploateringsområde och det ansågs då acceptabelt att frångå dessa krav vid 
fastighetsbildning inom ett område som är under utveckling.  

Sammanfattningsvis anses det acceptabelt okej att göra avsteg från kravet på väg och VA när 
det gäller att förbättra fastighetsindelningen kring en befintlig bebyggelse eller när det handlar 
om fastighetsbildning inom ett område som är under utveckling.  
 

Varaktig användning inom överskådlig tid 
Bland rättsfallen som har studerats finns det två fall som inte uppfyllde kravet på varaktig 
användning inom överskådlig tid. I båda fallen handlade det om en restfastighet som inte 
uppfyllde kravet. Inget av fallen tilläts genomföra fastighetsbildningen. När en restfastighet 
inte kan uppnå sitt ändamål ses det som att fastighetsbildningen motverkar en mer 
ändamålsenlig indelning.  

Rättsfallet MÖD, 2016-01-19, F 6107-15 behandlar ett utvecklingsområde där en 
exploateringsfastighet skapas. I detta fall sågs det acceptabelt att göra ett avsteg från villkoret 
om varaktig användning då detta skapar en förändring. En jämförelse kan dras med 
fallstudien Västra Brotorp, område 1, där en exploateringsfastighet fick bildas. Generellt är 
det vanligt att en exploateringsfastighet inte avser att tillgodose ett varaktigt behov eftersom 
den är till för att utveckla.   

Genom detta kan det antas att om en fastighetsbildning strider mot kravet på en varaktig 
användning inom överskådlig tid, och det är en exploateringsfastighet som skapas, så kan 3 
kap 9§ FBL tillämpas. Avser fastighetsbildningen en annan typ av ändamål ses 
fastighetsbildningen motverka en mer ändamålsenlig indelning och 3 kap. 9 § FBL är inte 
tillämplig.  
 

Tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning 
Ett av rättsfallen är av karaktär där ändamålet bör tillgodoses på annat sätt än genom 
fastighetsbildning. Detta är det sista kravet i lämplighetsvillkoret och enligt rättsfallet kan inte 
3 kap 9§ FBL tillämpas på detta villkor.  
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6.8 VILKA ÅTGÄRDER KAN SUCCESSIV FASTIGHETSBILDNING TILLÄMPAS 

PÅ? 
Lagstiftningen, lantmäteriets handbok och förarbetena behandlar successiv fastighetsbildning, 
men inget av detta ger några tydliga riktlinjer för när det kan tillämpas. Genom fördjupningen 
av rättsfallen och fallstudierna kunde några riktlinjer tas fram. Från rättsfallen och 
fallstudierna sågs följande åtgärder vara av sådan karaktär där successiv fastighetsbildning 
kan tillämpas:  

• Klyvning av ursprunglig fastighet som inte uppfyller lämplighetsvillkoren så länge en 
av klyvningslotterna uppfyller dem. 

• Fastighetsreglering av ursprunglig fastighet som inte uppfyller lämplighetsvillkoren 
men som gör att fastigheterna uppfyller fler villkor än innan. 

• Avstyckning av ursprunglig fastighet som inte uppfyller lämplighetsvillkoren men 
som minst får en förbättrad fastighetsindelning 

• Avstyckning av befintlig, bebyggd fastighet som endast avser att ge en bättre 
fastighetsindelning  

• Skapande av exploateringsfastighet eller fastigheter inom exploateringsområde 

Följande åtgärder sågs inte vara av den karaktären att successiv fastighetsbildning kan 
tillämpas: 

• Fastighetsbildning genom en byggnad 
• Fastighetsbildning av en ursprunglig fastighet som redan är lämplig 
• Fastighetsbildningar som inte har något direkt syfte.  
• Fastighetsbildningar som bidrar till att restfastigheten inte kan uppfylla sitt ändamål, 

eller inte får något ändamål.  

Generellt skulle jag säga att successiv fastighetsbildning kan tillämpas när man kan tänka sig 
att man inte är helt klar utan kan tänkas fastighetsbilda igen för att göra området bättre. Man 
kan fastighetsbilda så att man får en olämplig fastighet som man sedan tänker att man i 
framtiden ska kunna fastighetsbilda igen och kunna få den lämplig i senare skede. 
Restfastigheter som inte har någon möjlighet att kunna komma till användning i framtiden är 
något som inte ska uppkomma och successiv fastighetsbildning ska då inte kunna tillämpas på 
det.  
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7. SLUTSATS 
I detta kapitel framställs svaren på de frågeställningar som inledde arbetet. 

  

Vad menas med successiv fastighetsbildning? 

Successiv fastighetsbildning är ett annat ord för undantagsparagrafen i 3 kap 9§ FBL. 
Successiv fastighetsbildning avser endast att göra undantag från villkoren i 3 kap 1 och 5 §§ 
FBL. För att ett undantag ska få göras måste fastighetsbildningen bidra till en förbättring och 
får inte göra det svårare för fastigheterna att kunna uppfylla villkoren i 3 kap FBL i framtiden. 
 

Vad anses som en förbättring i fastighetsindelningen? 

En förbättring i fastighetsindelningen innebär att fastigheterna som bildas ska tillsammans 
vara bättre än fastigheten som var innan fastighetsbildningen. Figur 12 visar vad som ses som 
en förbättring i fastighetsindelningen samt vad som inte ses som en förbättring.  

 

 

 

 

 

 

Figur 12, från vänster till höger i bilden uppstår det en förbättring i fastighetsindelningen. Från höger till 
vänster uppstår det en försämring i fastighetsindelningen. 

En förbättring i fastighetsindelningen behöver inte alltid sträcka sig så långt. Uppstår det 
lämpligare fastigheter än innan leder även det till en förbättring i fastighetsindelningen. Se 
figur 13.  

 

 

 
Figur 13, från vänster till höger uppstår det en förbättring i fastighetsindelningen. Från höger till vänster 
uppstår det en försämring i fastighetsindelningen.  

För att en förbättring ska kunna uppnås behöver fastigheten innan fastighetsbildningen vara 
olämplig.  

   

Vad anses motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning? 

Åtgärder som bildar en restfastighet utan framtidsplaner motverkar en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning.  
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Vilka lämplighetsvillkor anses acceptabla att göra avsteg ifrån? 

De lämplighetsvillkor som anses godtagbara att göra avsteg ifrån är följande: 

• Kravet på en lämplig belägenhet om det gäller befintlig bebyggelse 
• Kravet på ett lämpligt omfång  
• Kravet på en lämplig utformning 
• Kravet på väg och VA om det gäller befintlig bebyggelse eller ett utvecklingsområde 
• Kravet på en varaktig användning inom överskådlig tid, om det gäller 

exploateringsfastigheter. 

De lämplighetsvillkor som det inte anses acceptabelt att göra avsteg ifrån är följande:  

• Kravet på en varaktig användning inom överskådlig tid 
• Kravet om att det inte ska kunna gå att tillgodogöras på annat sätt än genom 

fastighetsbildning 
  

Vid vilka åtgärder kan successiv fastighetsbildning tillämpas? 

Successiv fastighetsbildning kan tillämpas på följande åtgärder: 

• Fastighetsbildning av en ursprunglig fastighet som inte uppfyller lämplighetsvillkoren. 
• Skapande av en exploateringsfastighet 
• Skapande av fastigheter inom ett utvecklingsområde 

Successiv fastighetsbildning kan inte tillämpas på följande åtgärder: 

• Fastighetsbildning genom en byggnad 
• Fastighetsbildning av en ursprunglig fastighet som uppfyller lämplighetsvillkoren.  
• Fastighetsbildning utan något syfte 
• Fastighetsbildning som lämnar en restfastighet utan ändamål 
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