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Sammanfattning 

Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhälls-

byggandet. De krav som ställs på fastighetsindelningen får konsekvenser för vilka 

fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur påverkar samhälls-

utvecklingen i ett bredare perspektiv genom att ange förutsättningarna för var 

människor kan bo och bedriva olika verksamheter. I Sverige har staten sedan 

hundratals år tillbaka på olika sätt reglerat fastigheters utformning och innehåll. 

Genom skiftesreformer och förbud har lagstiftaren strävat efter att komma till rätta 

med uppsplittring av jord i små och olönsamma enheter. Till en början var orsak-

erna främst skattemässiga men med tiden förflyttades fokus så att nationaleko-

nomiska och sociala skäl kom att ligga bakom styrningen. 

Många önskemål om förändringar i fastighetsindelningen kan med dagens 

regelverk inte tillmötesgås. Syftet med avhandlingen är att undersöka om det 

nuvarande regelverket kan liberaliseras. Även om de aktuella bestämmelserna har 

genomgått vissa förändringar för att anpassas till gällande jordpolitik, har bedöm-

ningsgrunderna som används för att avgöra om en fastighet är lämplig för sitt 

ändamål (t.ex. bostad, industri, infrastruktur, jordbruk eller skogsbruk) varit i stort 

sett oförändrade sedan fastighetsbildningslagens tillkomst för snart femtio år 

sedan. 

Avhandlingen är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver historiken 

och motiven bakom regelverkets tillkomst (Del I, Dåtid). Den andra delen inne-

håller en studie av den gällande rättstillämpningen (Del II, Nutid). I den tredje och 

sista delen undersöks möjligheten att liberalisera regelverket genom att införa 

vissa lättnader (Del III, Framtid). Till stöd för utvärderingen i Del III används 

rättsekonomiska och rättsfilosofiska teorier.  

I den historiska översikten (Del I) framträder tre bärande argument för att 

fastighetsindelningen bör styras med hjälp av allmänna fastighetsbildningsvillkor, 

nämligen att åstadkomma: stabilitet, rättssäkerhet och en effektiv markanvänd-

ning. I fråga om rättssäkerhetsaspekten framhålls särskilt fastighetens betydelse 

som kreditobjekt. Granskningen av gällande rätt (Del II) visar att det nuvarande 

systemet är komplext och svårt att tillämpa samt att det i vissa fall brister i 

rättssäkerhetshänseende. Av utvärderingen (Del III) framgår att systemet även 

kan ifrågasättas ur effektivitetssynpunkt. De befarade riskerna med ett mer liberalt 

synsätt har inte kunnat verifieras. Ett förslag till liberalisering presenteras med 

utgångspunkt från två huvudprinciper:  

• Styrning av fastighetsindelningen kan separeras från beslut om mark-

användningen, förutom inom områden med bindande planer. 

• Fastighetsbildning som bygger på frivillighet bör tillåtas. 

Nyckelord: fastighetsindelning, fastighetsbildning, statlig styrning, lämplighets-

prövning, rättsekonomi, Sverige  



  

Abstract 

The division of land into real property units (properties) constitutes a basic 

structure for physical planning and development. Public control of this division 

have restrictive effects on what properties can be formed, registered and owned. 

That in turn influences the development of the society in a broader sense, setting 

the conditions for where people can live and carry out various activities. In 

Sweden, the State has for hundreds of years, in different ways, controlled the 

design and legal contents of properties. Through land consolidation reforms and 

prohibitions, the legislator has strived to reduce land fragmentation causing small 

and unprofitable property units. At first this was mainly for fiscal purposes, but 

the focus gradually shifted towards aspects of economic and social reasons.  

Many requests regarding property formation cannot be met, due to the current 

legislation. The aim of this thesis is to investigate if the law can be liberalized. 

Although some of the studied statutory provisions have been slightly modified 

over time to meet changes in land use policy, the legal basis for determining 

whether a piece of land is suitable for its purpose (e.g. housing, industry, 

infrastructure, agriculture or forestry) is mainly the same as when the Property 

Formation Act came into force almost fifty years ago. 

The thesis is divided into three parts. The first part describes the history and 

motives behind the current legislation (Part I, Past). The second part contains a 

study on the application of existing law (Part II, Present). The third and final part 

examines prospects for liberalization of the law (Part III, Future). The evaluation 

in Part III is mainly based on theories of law and economics and legal philosophy.  

In the historical overview (Part I), three main arguments appear, explaining 

the need for public control of the land’s division into properties: stability, legal 

security and efficient land use. As for legal security, the function of real property 

as collateral is particularly emphasized. The study on application of existing law 

(Part II) shows that the current system is complex, difficult to apply, and in some 

cases even inadequate. Based on the evaluation (Part III), the system can also be 

questioned from an efficiency point of view. The feared risks of a more liberal 

approach have not been verified. A proposal for liberalization is presented, 

founded on two main principles: 

• Public control over the land’s division into properties can be separated 

from decisions regarding land use, except in areas with binding 

zoning plans. 

• Property formation based on free will should be permitted. 

Keywords: land’s division into properties, property formation, public control, 

suitability examination, law and economics, Sweden 
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FBLS Lagen om fastighetsbildning i stad (SFS 1917:269) 

JDL Lagen om delning av jord å landet (jorddelningslagen) (SFS 1926:326) 

 

HD Högsta domstolen 

MÖD Mark- och miljööverdomstolen 
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1 Inledning 

Markens indelning i fastigheter utgör en grundläggande beståndsdel i samhälls-

byggandet. De krav som samhället ställer på fastighetsindelningen får konse-

kvenser för vilka fastigheter som får bildas, registreras och ägas vilket i sin tur 

påverkar samhällsutvecklingen i ett bredare perspektiv, genom att ange förutsätt-

ningarna för var människor kan bo och bedriva olika verksamheter. 

Utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen sker i en tid då samhällets krav 

och förväntningar på digitalisering och automatisering är påtagliga.1 Processerna 

för planering, byggande och fastighetsbildning är nära sammanlänkade varför 

behovet av utveckling och effektivisering även för med sig krav på samordning. 

För att underlätta för den pågående utvecklingen behöver kunskaper inom de tek-

niska, organisatoriska och juridiska områdena integreras. Fastighetsbildning är en 

komplex verksamhet som innehåller många juridiska bedömningsmoment vilket 

komplicerar utvecklingsarbetet (jfr Sabel 2015). Lagstiftningen bör stötta 

samhällsutvecklingen samtidigt som kravet på rättssäkerhet måste upprätthållas.  

I denna avhandling studeras inledningsvis tillkomsten av det nuvarande regel-

verket som styr markens indelning i fastigheter (Del I, Dåtid), därefter undersöks 

tillämpningen av gällande rätt (Del II, Nutid) och slutligen även möjligheten att 

liberalisera regelverket, så att enskilda markägare får mer inflytande (Del III, 

Framtid). 

1.1 Bakgrund 

Sverige är indelat i ca 3,3 miljoner fastigheter bestående av land- och vatten-

områden (Fastighetsregistret den 31 december 2017). Marknadsvärdet av det 

svenska fastighetsbeståndet är svårt att beräkna med någon närmare precision men 

det rör sig i vart fall om ett mycket stort belopp, uppskattningsvis omkring 10 000 

miljarder kronor.2 Fastigheterna ger tillsammans med deras anknutna rättigheter 

förutsättningarna för markens användning. Äganderätten till den fasta egendomen 

utgör därmed en stabil grund för ekonomisk utveckling.  

                                                      
1 Att stort fokus läggs på digitalisering bekräftas av att det 2016 infördes en särskild minister-

post för dessa frågor, digitaliseringsminister. För digitalisering av den offentliga förvaltningen 

inrättades dessutom en särskild digitaliseringsmyndighet den 1 september 2018 (jfr SFS 

2018:1486). 
2 Beräkningen utgår från fastigheternas samlade taxeringsvärde 2011 uppräknat till ett upp-

skattat marknadsvärde.   
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Markens indelning i fastigheter syftar till att individualisera fastigheterna i 

egenskap av rättsobjekt. Det som åsyftas är fastigheternas avgränsning och inne-

håll, främst som objekt för överlåtelse och pantsättning (jfr SOU 1944:46 s. 47, 

SOU 1947:38 s. 39, SOU 1963:68 s. 93, prop. 1969:128 s. B 54 och prop. 1970:20 

s. B 71). Genom att varje fastighet är unik och tydligt avgränsad skapas förut-

sättningar för kreditgivning med fastigheten som säkerhet samt möjligheter till 

rättighetsupplåtelser i den fasta egendomen. 

Med uttrycket samhällets styrning av fastighetsindelningen avses statens, eller 

om man så vill lagstiftarens, reglering av fastighetsindelningen genom de bestäm-

melser som återfinns i fastighetsbildningslagstiftningen. I Sverige har det funnits 

statliga ambitioner att reglera fastigheters utformning och innehåll sedan hundra-

tals år tillbaka. Genom den första storskiftesreformen som kom 1757 fick dessa 

ett mer konkret uttryck (Ekbäck 2017 s. 29 och Cervin 1983 s. 9). Genom skiftes-

reformer och förbud har samhället strävat efter att komma till rätta med uppsplitt-

ring av jord i små och olönsamma enheter. Till en början var orsakerna främst 

skattemässiga men med tiden förflyttades fokus så att nationalekonomiska och 

sociala skäl kom att ligga bakom styrningen (SOU 1944:46 s. 48).  

1.2 Problembeskrivning 

I Sverige finns det få legala begränsningar i rätten att äga mark. Bortsett från vissa 

begränsningar som avser lantbruksfastigheter är det i stort sett fritt att äga och 

överlåta mark. I stället är det bestämmelserna som avser fastighetsindelningen 

som till viss del begränsar möjligheten att överlåta mark, såvida överlåtelsen inte 

gäller en hel, befintlig fastighet. De nuvarande begränsningarna har tillkommit till 

följd av samhällets vilja att styra fastighetsindelningen. 

Många önskemål om förändringar i fastighetsindelningen kan med dagens 

regelverk inte tillmötesgås (se vidare kapitel 4, Gällande rätt och dess tillämp-

ning). Frågan är dock om de skyddande regelverk som lagstiftaren har ställt upp 

fortfarande kan motiveras. Även om de aktuella bestämmelserna har genomgått 

vissa förändringar för att anpassas till gällande markpolitik, har bedömnings-

grunderna som används för att avgöra om en fastighet är lämplig för sitt ändamål 

(t.ex. bostad, industri, infrastruktur, jordbruk eller skogsbruk) varit i stort sett 

oförändrade sedan fastighetsbildningslagens tillkomst för snart femtio år sedan. 

Någon omfattande forskning kring regelverkets betydelse har inte gjorts och 

därmed inte heller av om det svarar mot dagens krav på fastighetsindelning ur 

såväl samhällets som de enskilda fastighetsägarnas perspektiv. Vad skulle hända 

om avgörandet av en fastighets lämplighet i högre grad än tidigare lämnades åt 

den enskilde fastighetsägaren? 
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1.3 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om reglerna som styr markens indelning 

i fastigheter, vilka inryms i fastighetsbildningslagens tredje kapitel (3 kap. FBL), 

kan liberaliseras. För att ta reda på om det är möjligt att införa lättnader i regel-

verket används kunskaper om lagstiftningens tillkomst, liksom insikter från den 

rådande rättstillämpningen. Avhandlingen är uppdelad efter följande tre fråge-

ställningar, varav den sista motsvarar avhandlingens syfte:  

• Vilka motiv ligger bakom det nuvarande regelverket som styr markens 

indelning i fastigheter? Vilka problem ville samhället lösa och vilka 

argument har påverkat bestämmelsernas utformning? (Del I, Dåtid) 

• Lever nuvarande lagstiftning upp till lagstiftarens intentioner? Hur 

tillämpas gällande rätt? (Del II, Nutid) 

• Kan regelverket som styr markens indelning i fastigheter liberali-
seras? Är det samhällsekonomiskt lönsamt att låta fastighetsägarna 

själva avgöra om en fastighet är lämplig för sitt ändamål? Vad är mest 

effektivt, att inskränka avtalsfriheten så att fastighetsbildning där 

fastighetsägarna är överens nekas på de grunder som anges i gällande 

rätt eller att liberalisera regelverket så att de enskildas önskemål får 

större genomslag? (Del III, Framtid) 

1.4 Avgränsning 

Inledningsvis bör det klargöras att fastighetsbildning är en separat process och 

inte samma sak som att få tillstånd till en förändrad markanvändning. Fastighets-

bildning är inte bindande för beslut om kommande markanvändning.3 Tillståndet 

till den önskade markanvändningen kan sägas vara det primära för den sökande, 

exempelvis att få bygglov för att uppföra ett bostadshus eller dispens från strand-

skyddet för att anlägga en brygga. Men ur ett äganderättsligt perspektiv samt vid 

pantsättning och belåning, är fastighetsindelningen av avgörande betydelse efter-

som denna bidrar till att individualisera fastigheten som ett rättsobjekt (SOU 

1944:46 s. 47). Rättssäkerhetsaspekten, liksom medvetenheten om det eko-

nomiska värde som fastighetsbeståndet representerar och som kan komma att 

påverkas vid förändringar av fastighetsbildningslagstiftningen, är centrala frågor 

för avhandlingen. 

Alla fastighetsbildningssituationer är i någon mån unika och eftersom det 

undersökta regelverket tillämpas vid all fastighetsbildning är konsekvenserna av 

en liberalisering svåra att helt och hållet överblicka. Det undersökta regelverket 

är därtill omfattande till både bredd och djup samt innehåller kopplingar till annan 

                                                      
3 Fastighetsindelningens överensstämmelse med detaljplan är dock en förutsättning för beslut 

om bygglov (jfr 9 kap. 30 och 30 a §§ PBL). 
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lagstiftning vilket komplicerar genomförandet av granskningar och gör det tids-

krävande att i alla delar studera omfattningen av lagda förslag. Detta skapar behov 

av mer begränsade urval (jfr urvalet av rättsfall i kapitel 6) och bidrar till att 

diskussionen som avser effekter av en avreglering i vissa fall förs på ett mer 

generellt plan (jfr avsnitt 7.1). Fokus läggs på de vanligast förekommande fastig-

hetsbildningssituationerna. Av den anledningen får exempelvis strandskydds-

frågan större utrymme än andra områdesskydd. 

Studien av gällande rätt (kapitel 4) underlättas av att det finns vägledande rätts-

praxis på området. För reglerna om tredimensionell fastighetsbildning inklusive 

ägarlägenheter saknas sådan. Fastighetsbildning i vertikalled skapar komplexa 

beroenden mellan fastigheter och fastighetsdelar (tak, fasad, trapphus, venti-

lationsanläggningar etc.). Fastighetsbildningen blir därmed tekniskt komplicerad. 

Det kan inte uteslutas att det finns ett behov av ett striktare regelverk i dessa 

fastighetsbildningssituationer. Denna fråga bör utredas särskilt. Detta görs dock 

inte inom ramen för avhandlingen.  

I fråga om rättsfall gäller att enbart sådana mål som har avgjorts före utgången 

av oktober 2018 har kunnat beaktats i avhandlingsarbetet. Den senast genomförda 

ändringen av bestämmelser i 3 kap. FBL (SFS 2014:205, prop. 2013/14:58) har 

betydelse för tillämpningen av flera av kapitlets paragrafer (främst 3 kap. 1, 2, 3 

och 4 §§ FBL). Effekten av denna lagändring kan ännu inte helt överblickas. Den 

nya ordningen inverkar dock på fastighetsbildningens tillåtlighet i vissa 

situationer, vilket granskningen av gällande rätt måste förhålla sig till. Detta har 

bland annat påverkat den tidsmässiga avgränsningen vid granskningen av 

fastighetsbildning utanför planlagda områden (3 kap. 3 § FBL) och medfört att 

enbart mål efter ändringens ikraftträdande, 1 juni 2014, har studerats (se avsnitt 

4.3.1).  

Avhandlingen är skriven med utgångspunkt i svensk lagstiftning och svenska 

förhållanden. En begränsad internationell jämförelse genomförs emellertid, vil-

ken avser Finland (se kapitel 6 samt bilaga 7). Fler internationella utblickar skulle 

kunna bidra till att ge ytterligare dimensioner på problemställningar och lösnings-

förslag (se förslag till fortsatt forskning och utveckling, avsnitt 8.4).  

I avhandlingen undersöks enbart möjligheten att liberalisera den nuvarande 

lagstiftningen som reglerar fastighetsindelningen, genom att avskaffa enskilda 

bestämmelser eller införa lättnader. Men det går också att tänka sig alternativa 

vägval: att införa hårdare och tydligare krav som underlättar prövningen eller att 

förändra samhällsbyggnadsprocessen så att alla tillstånd till markanvändningen 

måste vara klara innan fastighetsbildning sker. Avhandlingsarbetet utgår dock 

från liberaliseringsalternativet och slutsatserna bör läsas med vetskap om detta. 

Alternativa förändringar behandlas inte.  

Vid bedömningen av möjligheten att liberalisera det nuvarande regelverket 

beaktas enbart sådana effekter som kan förväntas ha betydelse sett till dagens 

samhälle och rättstillämpning. Framtida trender och nya behov kan behöva utre-

das särskilt, något som inte har genomförts inom ramen för avhandlingen. 
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I fråga om framtidsperspektivet (Del III) är avsikten att peka ut en möjlig 

inriktning för framtiden. Även om de slutliga förslagen är konkreta till sitt inne-

håll är den främsta målsättningen att dessa förslag ska kunna användas som 

utgångspunkt för en fortsatt diskussion och vidare utredning.  

Förslagen som redovisas tar ingen hänsyn till eventuella skattemässiga konse-

kvenser av en liberalisering. Härvidlag har utgångspunkten varit att skattetekniska 

frågor inte får lägga hinder i vägen för en i övrigt samhällsekonomiskt effektiv 

lösning (jfr SOU 1963:68 s. 392 f., återgivet i prop. 1969:128 s. B 451 samt SOU 

2017:27 s. 410).  

Ytterligare avgränsningar som berör de enskilda delarna i avhandlingen redo-

visas i direkt anslutning till dessa (se kapitel 2–7).  

1.5 Metod 

För att undersöka svaren på frågeställningarna för avhandlingen (se avsnitt 1.3) 

studeras först argumenten bakom tillkomsten av dagens lagstiftning (Del I, Dåtid). 

Därefter beskrivs gällande rätt och dess tillämpning (Del II, Nutid). Som ett 

resultat av studien av den rådande rättstillämpningen framträder ett antal situa-

tioner som beskriver sådan fastighetsbildning som inte är tillåten i Sverige med 

dagens regelverk. Några utvalda sådana situationer ligger till grund för en jäm-

förelse med regelverket i ett annat land, Finland. I den avslutande delen av 

avhandlingen (Del III, Framtid) summeras och utvärderas slutsatserna av den 

historiska översikten och studien av gällande rättstillämpning, tillsammans med 

insikterna från jämförelsen med Finland. Utvärderingen syftar till att undersöka 

om det finns utrymme för en liberalisering av det nuvarande regelverket. Slutligen 

föreslås en möjlig framtida inriktning.  

Den historiska översikten genomförs med utgångspunkt från samhällets behov 

av att styra fastighetsindelningen, särskilt med beaktande av fastigheternas funk-

tion som kreditobjekt. Lagstiftningen och dess förarbeten utgör basen för denna 

litteraturgenomgång. 

I studien av gällande rätt granskas lagakraftvunna domstolsavgöranden avse-

ende det berörda regelverket, 3 kap. FBL. Fokus ligger på sådana förändringar i 

fastighetsindelningen som efterfrågas men inte kan genomföras med dagens lag-

stiftning. 

Jämförelsen med Finland baseras på studier av den finska lagstiftningen och 

dess förarbeten tillsammans med viss litteratur samt på dialog med experter på 

fastighetsbildningsområdet. Att Finland har valts ut som jämförelseland beror på 

att landets fastighetsbildningssystem uppvisar stora likheter med det svenska 

samtidigt som den finska lagstiftningen är betydligt mer liberal när det kommer 

till bedömningen av fastigheternas lämplighet för den avsedda markanvänd-

ningen. Med anledning av den mer liberala synen på ändamålsprövning vid fastig-

hetsbildning är jämförelsen med Finland placerad i avhandlingens avslutande del 

som behandlar framtiden.  
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För att bedöma om förändringar i det svenska regelverket är positiva eller 

negativa ur en samhällsekonomisk synvinkel samt för att gradera uppkomna 

effekter i förhållande till varandra används rättsekonomiska teorier kombinerade 

med ett rättsfilosofiskt resonemang med bäring på distributiv rättvisa (fördel-

ningsrättvisa).  

En detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för respektive studie återfinns 

i berörd del av avhandlingen (se kapitel 3–7 samt bilaga 7). 

1.6 Disposition 

Avhandlingen är kronologiskt uppdelad. Den historiska tillbakablicken (Del I, 

Dåtid) beskriver regelverkets tillkomst och ger en bakgrund till den efterföljande 

studien av gällande rätt och dess tillämpning (Del II, Nutid). De två första delarna 

som beskriver dåtid och nutid lägger tillsammans grunden för den efterföljande 

diskussionen om framtiden (Del III, Framtid). Varje del har sin självständiga 

betydelse samtidigt som delarna tillsammans bidrar till helhetsförståelsen på ett 

mer övergripande plan.   

Innehållet i avhandlingen är disponerat på följande sätt, uppdelat kapitelvis. 

Kapitel 1, Inledning. I detta kapitel återfinns ursprunget till och ramarna för forsk-

ningsprojektet: bakgrund, problembeskrivning, syfte, avgränsning och metod.   

Kapitel 2, Allmänt om fastighetsbildning. I detta kapitel ges en kortare introduk-

tion till begreppen fastighetsbildning och lantmäteriförrättning. Kapitlet inne-

håller även en översiktlig beskrivning av den berörda lagstiftningens nuvarande 

funktion och innehåll. 

DEL I, Dåtid – Regelverkets framväxt 

Kapitel 3, De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse för fastighets-
indelningen – en historisk översikt. I detta kapitel beskrivs de allmänna fastighets-

bildningsvillkorens betydelse för fastighetsindelningen ur ett historiskt perspek-

tiv. Vilka problem ville samhället lösa med hjälp av dessa bestämmelser och vilka 

bakomliggande politiska motiv och ideologier har påverkat deras utformning över 

tid?  

DEL II, Nutid – Rättstillämpning 

Kapitel 4, Gällande rätt och dess tillämpning. I detta kapitel redovisas gällande 

rätt samt resultatet av en studie av den rådande rättstillämpningen i fråga om de 

allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL. Studiens främsta syfte är att 

undersöka i vilka situationer olika delar av regelverket kommer till användning 

och på vilka grunder domstolen har avgjort de berörda målen. Fokus ligger på 

beskrivningen av sådana förändringar i fastighetsindelningen som efterfrågas men 

inte kan genomföras med dagens lagstiftning. 
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DEL III, Framtid – Liberalisering 

Kapitel 5, Utgångspunkter för utvärdering och analys. I detta kapitel beskrivs det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för den efterföljande utvärderingen av 

regelverket. Till övervägande del utgår utvärderingen från ett rättsekonomiskt 

betraktelsesätt, till viss del kombinerat med rättsfilosofiska teorier som inbegriper 

distributiv rättvisa och intresseavvägning.  

Kapitel 6, Jämförelse med Finland. I kapitlet ges en översiktlig beskrivning av 

det finska regelverket som styr markens indelning i fastigheter, med fokus på 

skillnaderna mellan Sverige och Finland. Därefter presenteras de rättsfall som 

används som underlag för jämförelsen med regelverket i Finland, vilka även fun-

gerar som en utgångspunkt för utvärderingen i kapitel 7. I anslutning till varje 

rättsfall kommenteras tillämpningen med utgångspunkt från den finska lagstift-

ningen. Kapitlet avslutas med en summering av resultatet från jämförelsen med 

Finland. Underlaget till detta kapitel återfinns huvudsakligen i bilaga 7.  

Kapitel 7, Effekter av en avreglering. I detta kapitel diskuteras de utvalda rätts-

fallen mer ingående i syfte att undersöka om och i så fall hur fastighetsindelningen 

kan vara skadlig för samhället och tredje man (externa effekter). Utvärderingen 

av enskilda rättsfall kompletteras med en genomgång av enskilda lagrum som 

summerar de förväntade effekterna av en liberaliserad lagstiftning. I anslutning 

till varje lagrum återfinns förslag till reformer. 

Kapitel 8, Avslutning. Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattning av 

reformförslagen. Kapitlet innehåller även en reflexion kring begreppen stabilitet, 

rättssäkerhet och effektivitet vilket återkopplar till resultatet av den historiska 

översikten i kapitel 3. Avslutningsvis redovisas det vetenskapliga bidraget som 

avhandlingen ger upphov till, förslag till fortsatt forskning och utveckling samt 

slutord för avhandlingen.  
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2 Allmänt om fastighetsbildning 

Förändringar i fastighetsindelningen och rättighetsstrukturen aktualiseras ofta i 

samband med förändringar av markanvändningen. År 2017 inkom drygt 19 000 

förrättningsansökningar till lantmäterimyndigheterna, vilka kan vara antingen 

statliga eller kommunala1 (Lantmäteriet 2018a s. 10). Av Lantmäteriets löpande 

uppföljning framgår att fastighetsbildning oftast sker för bostadsändamål 

(Lantmäteriet 2018c).  

Vad fastighetsbildning är definieras i 1 kap. 1 § fastighetsbildningslagen 

(FBL). Förutom ändring av fastighetsindelningen kan servitut bildas, ändras och 

upphävas samt fastighetstillbehör överföras mellan fastigheter. Fastighetsbildning 

delas upp i nybildnings- och ombildningsfall (2 kap. 1 § FBL). Nybildningsfallen 

sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Ombildningsfall 

genomförs som fastighetsreglering. Fastighetsbildningslagen innehåller även reg-

ler om fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning.  

Läsaren av denna avhandling förutsätts ha viss grundläggande kännedom om 

förrättningsinstituten och fastighetsbildningsprocessen varför dessa områden inte 

kommer att utvecklas närmare.2 Några drag som utmärker en lantmäteriförrätt-

ning i förhållande till den närbesläktade judiciella prövningen vid domstol 

kommer emellertid att lyftas fram, inklusive möjligheterna till tvångsvis fastig-

hetsbildning. 

2.1 Lantmäteriförrättningens utmärkande drag 

En lantmäteriförrättning är myndighetsutövning. Av 2 kap. 2 § FBL framgår att 

fastighetsbildning prövas vid en lantmäteriförrättning som handläggs av en 

lantmäterimyndighet. Myndigheten består vid förrättningen av en förrättnings-

lantmätare som självständigt fattar beslut i ärendet, se 4 kap. 1 § FBL.3  

Fastighetsbildning är i första hand en enskild angelägenhet även om det all-

männas inflytande i vissa lägen är väldigt starkt (prop. 1969:128 s. B 18). Att 

fastighetsbildningslagstiftningen trots detta är utformad med tvingande huvud-

regler och vissa möjligheter till undantag (dispositivitet) har sina lagtekniska 

orsaker (prop. 1969:128 s. B 453).  

                                                      
1 Se lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995:1393). 
2 Se Ekbäck 2016 och Julstad 2018 för en närmare genomgång. 
3 Dessutom kan under vissa förhållanden två gode män ingå i myndigheten och är då till-

sammans med förrättningslantmätaren beslutande. 
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Utan tvångsregler skulle det vara mycket svårt eller till och med omöjligt att 

förbättra fastighetsstrukturen i områden med stark jordsplittring (exempelvis i 

Dalarna), få till stånd samhällsnyttiga infrastrukturprojekt eller genomföra beslu-

tade detaljplaner. Den privata äganderätten är emellertid skyddad genom särskilda 

bestämmelser i grundlagen. Det nuvarande egendomsskyddet (2 kap. 15 § 

regeringsformen) har utformats mot bakgrund av Europakonventionen4, Artikel 1 

från det första tilläggsprotokollet 1952 (Sjödin et al. 2016). Vid tvångsvis fastig-

hetsbildning krävs det, utöver bedömningen av villkoren i fastighetsbildnings-

lagen, att en fristående proportionalitetsavvägning sker mot bakgrund av egen-

domsskyddet. Vid proportionalitetsprövningen ska enskilda och allmänna 

intressen ställas mot varandra. Det allmänna intresset av att en tvångsvis fastig-

hetsbildningsåtgärd genomförs måste vara större än det enskilda intresset av att 

vilja förhindra intrång i äganderätten (HD T 1523-17).5 

Fastighetsbildningslagens villkor för att tvångsvis fastighetsbildning ska få 

ske kommer till uttryck på olika sätt beroende på vilken fastighetsbildningsåtgärd 

som är aktuell: fastighetsreglering (marköverföring, bildande eller ändring av 

samfälligheter och servitut samt inlösen) eller uppdelning av fastigheter genom 

klyvning. De allmänna villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL gäller även 

vid tvångsåtgärder vilket ger ett visst skydd mot framtvingandet av en fastighets-

indelning som samhället bedömer som olämplig. 

En lantmäteriförrättning skiljer sig i några väsentliga delar från prövningen av ett 

ärende i domstol men också i förhållande till det administrativa förfarande som 

aktualiseras vid planläggning samt lovgivning och tillståndsprövning. De mest 

utmärkande särdragen för en lantmäteriförrättning redovisas i korthet nedan.6 

Initiativrätten 

De processuella skyddsreglerna styr vem som får ta initiativ till fastighetsbildning 

och vilka som får framföra yrkanden och överklaga fattade beslut. I dessa avseen-

den är sakägarbegreppet av väsentlig betydelse för vem som får agera. I vissa 

lägen har andra än fastighetsägarna själva rätt att ta initiativ till fastighetsbildning: 

kommunen, länsstyrelsen eller särskilda tvångsförvärvare. Det betyder emellertid 

inte att de är sakägare i förrättningen. Inom ramen för en pågående förrättning har 

                                                      
4 Europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 
5 Högsta domstolens dom 2018-10-09 i mål T 1523-17, avser tvångsvis överföring av ett 

markområde om 210 kvm till en villatomt inom planlagt område i syfte att förbättra trafik-

situationen. Förrättningen ställdes in i berörd del då marköverföringen bedömdes komma i 

konflikt med egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen. Allmänintresset ansågs inte vara 

tillräckligt stort för att motivera ett tvångsvis markavstående (jfr med den tidigare slutsatsen av 

NJA 1996 s. 110/Lantmäteriets rättsfallsreferat 96:1 som med det nya synsättet ansågs vara 

överspelad). 
6 Förfarandet vid en lantmäteriförrättning är styrt av regler i 4 kap. FBL. En jämförelse mellan 

förrättningsprocessen och andra förfaranden som aktualiseras vid planering och markåtkomst 

återfinns i Ekbäck 2000.  
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förrättningslantmätaren i särskilda situationer möjlighet att ta initiativ till vissa 

åtgärder (officialinitiativ). 

Utredningsplikten 

Förrättningslantmätaren har en uttalad utredningsplikt avseende förutsättningarna 

för att genomföra fastighetsbildningsåtgärden (4 kap. 25 § FBL). Oberoende av 

hur parterna framställer sin talan ska förrättningslantmätaren självständigt (ex 

officio) utreda förutsättningarna för fastighetsbildningens genomförande. 

Rättighetshavarnas och särskilt panträttshavarnas intressen ska beaktas (prop. 

1969:128 s. B 53 f.). Det kan även röra sig om att granska de planmässiga 

förutsättningarna som styr tillåten markanvändning eller att sätta sig in i den 

befintliga fastighetsindelningen. Tillvägagångssättet skiljer sig från förfarandet 

vid domstol, där det är parterna själva som efter egen utredning lägger fram 

bevisningen i målet.7 

Sakägarkretsen 

Sakägare i en lantmäteriförrättning är den vars rätt berörs. Förutom fastighets-

ägare kan även rättighetshavare vara sakägare om deras rätt påverkas (prop. 

1969:128 s. B 221).8 Det är förrättningslantmätarens uppgift att utreda vem som 

är sakägare i en förrättning (4 kap. 11 § FBL). Sakägarkretsen kan skilja sig åt 

mellan ett fastighetsbildningsärende och den administrativa prövningen i sam-

band med beslut om lov eller dispens i samband med ändrad markanvändning. I 

ett bygglovsärende är exempelvis grannar sakägare men det är de inte vid beslut 

om fastighetsbildning.  

Intresseavvägningen 

Vid en lantmäteriförrättning sker avvägningar mellan olika enskilda och allmänna 

intressen som bedöms kunna påverkas av fastighetsbildningen. I 3 kap. FBL finns 

grundläggande skyddsregler som avser allmänna intressen. Dessa regler tillämpas 

vid all fastighetsbildning. På andra ställen i fastighetsbildningslagen återfinns 

bestämmelser till skydd för enskilda intressen som tillämpas i situationer då 

fastighetsbildning genomförs utan stöd av överenskommelse, dvs. tvångsvis (jfr 

5 kap. FBL).9 Skyddsreglerna innehåller begränsningar för hur och när tvångsvis 

fastighetsbildning får ske. 

                                                      
7 För förfarandet i mark- och miljödomstolen finns särskilda bestämmelser som ger domstolen 

vissa möjligheter till att självständigt fatta beslut, se 16 kap. 11 § FBL. 
8 Panträttshavarnas intressen tillvaratas genom förrättningslantmätarens officialprövning. 
9 Frågor om medgivande från eventuella panträttshavare behöver hanteras oavsett om 

fastighetsbildningen sker tvångsvis eller på frivillig väg (jfr 5 kap. 16 och 18 §§ FBL avseende 

fastighetsreglering samt 10 kap. 8 a § FBL avseende avstyckning). 
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Samrådsförfarandet 

I första hand ska förrättningslantmätaren rådgöra med sakägarna. Därefter sker 

samråd med berörda myndigheter vid behov (4 kap. 25 § FBL). Genom samrådet 

kan sakägare och de myndigheter som företräder enskilda eller allmänna intressen 

lägga fram sina argument. 

Sammanträdet 

Enligt huvudregeln ska sammanträde hållas med sakägarna vid en lantmäteri-

förrättning (4 kap. 14 § FBL). Om det saknas motstridiga intressen och i övrigt 

inte finns något hinder mot fastighetsbildningen kan sammanträdet undvaras. 

Motsvarande regler gäller för förfarandet i mark- och miljödomstol (se 16 kap. 

FBL). 

Förrättningskostnaden 

Till skillnad från reglerna vid domstolsprocesser är det sakägarna som står för 

förrättningskostnaden, hur utfallet än blir, enligt en på förhand fastställd timtaxa. 

Fastighetsbildningsverksamheten är helt avgiftsfinansierad och några statliga 

anslag förekommer inte. Kostnaden för en lantmäteriförrättning fördelas mellan 

sakägarna efter vad som är skäligt i förhållande till nyttan av åtgärden (2 kap. 6 § 

FBL). 

2.2 Allmänna villkor för fastighetsbildning i 3 kap. FBL 

I detta avsnitt ges en översiktlig bild av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren 

som återfinns i fastighetsbildningslagens tredje kapitel. Avsikten med dessa 

bestämmelser är att skydda det allmännas, dvs. samhällets, intresse av att åstad-

komma en från allmän synpunkt rationell fastighetsindelning.  

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL har ramlagskaraktär 

och består av sammanlagt elva paragrafer (tretton paragrafer med specialreglerna 

för tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter inräknade). Bestämmel-

serna tillämpas vid all fastighetsbildning och på alla ingående fastigheter. 

Tillämpningen är tänkt att vara flexibel på så sätt att hänsyn ska tas till samhälls-

utvecklingen och den vid var tid rådande jord- och markpolitiken (prop. 

1989/90:151 s. 12 och prop. 1993/94:27 s. 16). Lagstiftningen utgör tvingande 

minimikrav (prop. 1969:128 s. B 101) som inte kan frångås genom överens-

kommelser.  

Efter presentationen av respektive paragraf följer en kortare beskrivning av 

bestämmelsens innebörd med inriktning på nyckelbegrepp. En mer ingående 

redogörelse för syftet med de allmänna fastighetsbildningsvillkoren återfinns i 

den historiska översikten i kapitel 3 och i samband med beskrivningen av gällande 

rätt och dess tillämpning i kapitel 4. Ambitionen vad gäller följande genomgång 

är inte att ge en heltäckande redogörelse, sådana fylligare beskrivningar finns 
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redan tillgängliga, se exempelvis lagkommentaren (Bonde, Dahlsjö och Julstad 

2017) och Lantmäteriets Handbok FBL (2017b). Lagtexten motsvarar 2018 års 

lydelse.  

2.2.1 Allmänna lämplighets- och planvillkor 

Under rubriken allmänna lämplighets- och planvillkor återfinns 3 kap. 1-4 §§ 

FBL. 

I den inledande paragrafen, 3 kap. 1 § FBL, regleras sådana generella lämplig-

hetsvillkor som gäller vid all fastighetsbildning, dvs. nybildning och ombildning 

inklusive servitutsåtgärder. Vissa möjligheter till undantag från denna 

bestämmelse finns dock upptagna i 3 kap. 9 § FBL. Utöver de generella villkor 

som beskrivs i 3 kap. 1 § FBL gäller särskilda lämplighetsvillkor för jordbruks- 

och skogsbruksfastigheter enligt bestämmelser i 3 kap. 5 § FBL. Inom planlagda 

områden och områden med särskilda bestämmelser rörande markanvändningen 

styrs fastighetsbildningen även av specifika villkor i 3 kap. 2 § FBL.  

Prövningen utgår från markanvändningen. Lämplighetsprövningen ska, oav-

sett hur det förhåller sig med planläggningen, ske med utgångspunkt från ett 

”planmässigt betraktelsesätt” (prop. 1989/90:151 s. 22). Det är ”fastighetens slut-

liga skick” som ska bedömas (prop. 1969:128 s. B 103). I det följande redogörs i 

korthet för de mest centrala bedömningarna med anledning av prövningen av 

3 kap. 1 § FBL.   

Vid ändamålsprövningen bedöms fastigheternas egenskaper i förhållande till 

den tilltänkta användningen. Särskild vikt ska läggas vid bedömningen av fastig-

hetens lämplighet utifrån dess belägenhet, omfång och utformning, tillgången till 

anslutningsvägar samt anläggningar för vatten och avlopp. Prövningen inkluderar 

1 § 

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 ända-

mål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ända-

målet 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 1 a och 1 b §§. Lag (2009:183). 
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även en bedömning av fastighetens förutsättningar utifrån ett omgivningsperspek-

tiv. Såsom yttre faktorer att beakta nämns buller, vatten- och luftföroreningar 

(3 LU 1970:35 s. 126 f.). 

Kravet på varaktighet (varaktighetskravet) innebär att fastighetsbildning i 

princip inte får ske för tillfälliga ändamål.  

Kravet på aktualitet (aktualitetsvillkoret) innebär att den fastighet som nybil-

das eller ombildas måste kunna användas för det avsedda ändamålet inom en nära 

framtid. 

Det är inte tillåtet att fastighetsbilda i de fall då ändamålet bättre kan tillgodo-
ses på något annat sätt, exempelvis genom avtal eller andra typer av förrättnings-

åtgärder. 

För att en tredimensionell fastighet ska få bildas tillkommer dessutom villkoret 

att en sådan fastighetsbildning ska bedömas vara lämpligare än andra åtgärder 

för att uppnå det avsedda ändamålet. 

I 3 kap. 1 a § FBL redovisas särskilda villkor som gäller för tredimensionella 

fastigheter, vilka har varit möjliga att bilda från och med år 2004. För att få bilda 

en tredimensionell fastighet måste den vara avsedd att innehålla en byggnad, en 

annan anläggning eller del därav. Fastigheten måste också tillförsäkras sådana 

rättigheter som krävs för dess användning. Rättigheterna kan avse sådana saker 

som trapphus, ledningar, ventilationsanläggningar och parkeringsplatser. En tre-

dimensionell fastighetsbildning måste vara motiverad utifrån anläggningens kon-

struktion och användning. Dessutom krävs det att fastighetsbildningen ska leda 

1 a § 

Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller 

ombildas får ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller annan 

anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för 

att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt,  

3. det står klart att åtgärden 

a. är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och 

användning, och 

b. är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anlägg-

ningen eller att trygga finansieringen eller uppförandet av anlägg-

ningen, och  

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är 

ägnad att omfatta minst tre bostadslägenheter. 

   I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts 

gäller dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får ske endast om  

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anlägg-

ningen, och 

2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål 

inom en nära framtid. 

   Första och andra styckena tillämpas också vid fastighetsbildning som innebär 

att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas eller ombildas.  

   I 1 b § finns särskilda bestämmelser om fastighetsbildning som innebär att en 

ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas. Lag (2009:183). 
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till en mer ändamålsenlig förvaltning och att åtgärden bedöms vara nödvändig för 

att trygga anläggningens finansiering. Om fastigheten är avsedd för bostadsända-

mål ska den omfatta minst tre bostadslägenheter. Detta krav gäller dock inte ägar-

lägenheter, se nedan.   

För att motverka bildandet av så kallade luftfastigheter måste bygget komma 

till stånd inom en nära framtid, vilket innebär en skärpning av aktualitetsvillkoret. 

Till detta villkor är det kopplat bestämmelser om en särskild utförandetid (4 kap. 

25 § FBL).10 

I 3 kap. 1 b § FBL kompletteras lagstiftningen avseende tredimensionella fastig-

heter med ytterligare villkor som gäller ägarlägenheter, vilka har kunnat bildas 

sedan år 2009. För att ägarlägenheter ska få bildas krävs att det utrymme som ska 

fastighetsbildas inte har använts för bostadsändamål inom de senaste åtta åren. 

Därmed tillåts inte ombildning från hyres- och bostadsrätter till ägarlägenheter. 11  

Dessutom måste fastighetsbildningen omfatta en sammanhållen enhet om minst 

tre ägarlägenhetsfastigheter.  

                                                      
10 Att utförandetiden löpt ut innebär inte att fastighetsbildningsbeslutet upphör att gälla. Däre-

mot kan vissa inlösenregler i 8 kap. FBL aktualiseras. 
11 Frågan om ombildning av hyreslägenheter till ägarlägenheter har varit föremål för särskild 

utredning men någon lagändring har inte kommit till stånd (SOU 2014:33). 

1 b § 

Vid fastighetsbildning som medför att en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller 

ombildas tillämpas 1 a § med de tillägg och avvikelser som anges i andra och 

tredje styckena.  

Fastighetsbildningen får ske endast om 

1. det står klart att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta inte 

inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet till någon del har använts som 

bostadslägenhet, och  

2. ägarlägenhetsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att ingå i en 

sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter. 

   Vid tillämpningen av 1 a § första stycket 2 ska det särskilt övervägas om det 

bör inrättas en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 

(1973:1149). Bestämmelserna i 1 a § första stycket 3 och 4 tillämpas inte i fråga 

om ägarlägenhetsfastigheten.  

   Andra stycket 1 tillämpas inte vid sådan fastighetsbildning som avser över-

föring av ett utrymme från en ägarlägenhetsfastighet till en annan ägarlägen-

hetsfastighet. Lag (2009:183). 
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I kapitlets andra paragraf, 3 kap. 2 § FBL, finns särskilda villkor som gäller 

fastighetsbildning inom planlagt område och inom områden med särskilda restrik-

tioner för markanvändningen. Grundregeln är att fastighetsbildning inte får strida 

mot detaljplan eller områdesbestämmelser såvida åtgärden inte kan rymmas inom 

vad som avses med en mindre avvikelse. Om det istället gäller naturvårdsföre-

skrifter eller andra särskilda bestämmelser som begränsar markanvändningen får 

fastighetsbildning inte motverka syftet med dessa bestämmelser.  

Den tredje paragrafen, 3 kap. 3 § FBL, avser förhållanden utanför planlagda områ-

den. Bestämmelsen gäller för all typ av fastighetsbildning och inte bara för 

bebyggelseändamål. Samordningen mellan fastighetsbildning och samhällsplan-

ering regleras genom den planmässiga bedömning som paragrafen initierar.  

Den fjärde paragrafen, 3 kap. 4 § FBL, hanterar utfart till allmän väg. Bestäm-

melser som reglerar utfart till allmän väg finns även i väglagen. Genom att 

bestämmelsen även behandlar de fall där trafiken ökar utan att orsaken är en fysisk 

förändring av anslutningsvägen, kan dess tillämpningsområde sägas vara något 

vidare än 39 § väglagen, som reglerar tillståndsfrågan i dessa situationer. Utfarts-

villkoret överlappas delvis av 3 kap. 1 § FBL. En fastighetsbildning som resulterar 

i fastighet med en trafikfarlig utfart till allmän väg kan knappast anses vara lämp-

lig (Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.4). 

2 § 

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbild-

ning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.  

   Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebygg-

ande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastighets-

bildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund 

av ett särskilt tillstånd får uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed 

jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, hindrar det som nu har sagts 

inte fastighetsbildning som behövs för att tillståndet ska kunna utnyttjas. Lag 

(2014:205). 

3 § 

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. Lag 

(1987:124). 

4 § 

Förutsätter fastighetsbildning att ny utfart till allmän väg anordnas eller befint-

lig utfart tages i anspråk, får fastighetsbildningen ej utan synnerliga skäl äga 

rum, om väsentlig olägenhet därigenom skulle uppkomma för trafiken på 

vägen. 
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2.2.2 Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 

I 3 kap. 5-7 §§ FBL redovisas särskilda lämplighets- och skyddsvillkor för 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter. På motsvarande sätt innehåller 3 kap. 8 § 

FBL särskilda bestämmelser till skydd för fisket. Samtliga bestämmelser i 3 kap. 

5-8 §§ FBL gäller utöver de krav som följer av de allmänna lämplighetsvillkoren 

i 3 kap. 1 § FBL.  

Den femte paragrafen, 3 kap. 5 § FBL, innehåller särskilda lämplighetsvillkor för 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter. En fastighet som nybildas eller ombildas 

för dessa ändamål ska ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte, vilket brukar kallas 

för det företagsekonomiska villkoret. Vid bedömningen av vad som är att anse 

som godtagbart tas hänsyn till olika former av kombinationsverksamheter samt 

möjligheten till eventuell förvärvsinkomst vid sidan av jordbruksföretaget. 

Inkomsten från fastigheten behöver inte vara den primära, men fastigheten ska 

kunna leverera ett positivt bidrag till brukarens försörjning. Hänsyn till vården av 

natur- och kulturmiljö ska också vägas in i bedömningen (prop. 1989/90:151 

s. 23). Tolkningen av lagens krav, att fastigheten ska kunna ge ett godtagbart 

ekonomiskt utbyte, ska ske med utgångspunkt från gällande jord- och markpolitik 

(prop. 1993/94:27 s. 16 ff.). Särskild hänsyn ska tas till regionalpolitiska intressen 

i form av sysselsättning och bosättning i glesbygd (s. 23)12. 

Den sjätte paragrafen, 3 kap. 6 § FBL, syftar till att skydda bärkraftiga och utveck-

lade jordbruksföretag mot sådan fastighetsbildning som orsakar ägosplittring 

eller försämrar fastigheternas utformning (arrondering). Bedömningen ska ske 

utifrån de jordbrukspolitiska riktlinjer som gäller vid tillfället och till omständig-

heterna i det enskilda fallet (prop. 1993/94:27 s. 34). 

                                                      
12 Vilka kommuner eller kommundelar som räknas som glesbygd framgår av en bilaga till jord-

förvärvsförordningen. 

5 § 

För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha 

sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag 

som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid 

bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget 

med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset 

av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas 

till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas.  

   Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag 

(1993:1340). 

6 § 

Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgär-

den är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. 

Lag (1993:1340). 
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Den sjunde paragrafen, 3 kap. 7 § FBL, innehåller särskilda skyddsvillkor för 
skogsbruksnäringen. Bestämmelsen tillämpas med utgångspunkt från de skogs-

politiska målen. Paragrafens första mening tar sikte på att skogsbruks-

fastigheternas storlek och arrondering ska främja en ändamålsenlig skötsel, 

medan den andra meningen är inriktad på att skydda skogsbruksföretaget mot en 

skadlig uppdelning. Som riktlinje anges att en skogsbruksfastighet inte bör vara 

mindre än att den medger en årlig tillväxt om 200–250 kubikmeter skog (prop. 

1993/94:27 s. 35).   

Den åttonde paragrafen, 3 kap. 8 § FBL, syftar till att skydda fisket mot skadlig 

uppdelning. Uppdelning av fiske kan ske på flera sätt. Vid så kallat fristående 

fiske sker uppdelningen med utgångspunkt i fastigheternas andelar i samfällt fiske 

eller utifrån enskilda fiskelotter. Vid bundet fiske sker uppdelningen genom att 

mark och vattenområden, till vilket fisket hör, delas upp. Fisket kan även upplåtas 

genom bildande av särskilda fiskeservitut (Julstad och Vesterlin 2016 s. 47 ff.).   

2.2.3 Undantagsbestämmelser 

I 3 kap. 9-10 §§ FBL finns särskilda undantagsbestämmelser redovisade. Dessa 

kan komma att aktualiseras när de inblandade fastigheterna inte uppfyller samtliga 

lämplighetskrav och skyddsvillkor.   

7 § 

Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att möjlig-

heten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. 

Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den inne-

bär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340). 

8 § 

Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av 

någon betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig 

för att möjliggöra en eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke 

medför avsevärd olägenhet för fiskevården.  

   Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket 

hinder mot fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att 

fastighetsbildningen icke skall omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av 

synnerlig vikt för en lämplig fastighetsindelning eller i övrigt av betydande all-

mänt intresse. Även om fastighetsbildningen ej är av den betydelse som nu 

angivits, får sådan bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för 

flera fastigheter. 

9 § 

Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller ombildas 

icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighetsindelningen för-

bättras och en mer ändamålsenlig indelning icke motverkas. 
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De redan befintliga fastigheterna som berörs av fastighetsbildning uppfyller inte 

alltid de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL. Med hjälp av undan-

tagsbestämmelserna i 3 kap. 9 § FBL är det möjligt att göra avsteg från lämplig-

hetskraven i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL för att åstadkomma sådana successiva 

förbättringar av fastighetsindelningen som annars inte skulle ha varit möjliga att 

genomföra. Med kravet på en förbättrad fastighetsindelning är det en positiv 

nettoeffekt som åsyftas. Det är förrättningsresultatet i sin helhet som ska bedömas. 

Kravet på att en mer ändamålsenlig fastighetsindelning inte får motverkas syftar 

till att säkerställa att genomförandet av ytterligare fastighetsbildningsåtgärder inte 

försvåras. I detta avseende är det särskilt angeläget att förhindra att fastighetsbild-

ningen resulterar i olämpliga restfastigheter (prop. 1969:128 s. B 181 f.).  

Det är inte möjligt att med hjälp av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL 

göra avsteg från reglerna som avser tredimensionell fastighetsbildning i 3 kap. 

1 a § FBL (prop. 2002/03:116 s. 144). 

När jordbruks- eller skogsbruksnäringen kommer i konflikt med andra allmänna 

intressen ska en avvägning ske, så att skyddsvillkoren i 6-7 §§ ställs mot betydel-

sen av andra näringar eller samhällsintressen. Enligt departementschefen är det 

främsta syftet med 3 kap. 10 § FBL att möjliggöra fastighetsbildning i enlighet 

med sådan översiktlig planläggning som avgör markanvändningen inom ett 

område (prop. 1969:128 s. B 183). 

2.2.4 Fastighetsbildning över kommungräns 

I 3 kap. 11 §, som är kapitlets sista bestämmelse, hanteras fastighetsbildning över 

kommungräns. Samtidigt som paragrafen infördes instiftades även lagen om änd-

ring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning (SFS 1970:991). Av 

denna lag framgår att kommungränsen följer med vid ändringar i fastighetsindel-

ningen. För att säkerställa att denna möjlighet endast aktualiseras när ”åtgärden 

är av synnerlig vikt” har särskilda villkor ställts upp för dessa situationer (prop. 

1969:128 s. B 184).  

10 § 

Om fastighetsbildning är till övervägande nytta från allmän synpunkt, får åtgär-

den äga rum även om den strider mot vad som ovan föreskrivits till skydd för 

jordbruksnäringen eller skogsbruket. 
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Utgångspunkten för den elfte paragrafen, 3 kap. 11 § FBL, är att förvaltnings-

områdesgräns och fastighetsgräns ska hänga ihop. Bestämmelsen innehåller 

skärpta lämplighetsvillkor som gäller för det fall en förvaltningsområdesgräns 

(kommungräns) berörs. 

11 § 

Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske endast om 

åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig fastighetsindelning 

eller om den kommunala indelningen blir lämpligare.  

   Till fastighetsbildning som avses i första stycket skall inhämtas regeringens 

eller länsstyrelsens medgivande, om lantmäterimyndigheten finner gräns-

ändringen kunna medföra olämplig indelning i förvaltningsområden. Medgiv-

ande skall alltid inhämtas, om kommun eller församling begär det eller åtgärden 

innebär att hel fastighet överföres till annan domkrets för allmän underrätt.  

   Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, skall 

lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (1995:1394). 
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3 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse 
för fastighetsindelningen – en historisk översikt 

I detta kapitel (Del I, Dåtid) beskrivs de allmänna fastighetsbildningsvillkorens 

betydelse för fastighetsindelningen ur ett historiskt perspektiv. Vilka problem 

ville samhället lösa med hjälp av dessa bestämmelser och vilka bakomliggande 

politiska motiv och ideologier har påverkat deras utformning över tid?  

Kapitlet har formen av en litteraturöversikt och innehåller en kronologisk 

redogörelse, från tidpunkten för den första stadgan om laga skifte år 1827 och 

fram till i dag. Syftet med genomgången är främst att hitta de för tidpunkten cen-

trala argumenten, snarare än att i alla detaljer redovisa de enskilda delresultaten 

efter respektive lagstiftningsreform. Argument som handlar om det grund-

läggande syftet med fastighetsindelningen tas upp i den mån dessa har betydelse 

för synen på behovet av styrning och kontroll över fastighetsindelningen. Störst 

fokus ligger på tidsperioden från fastighetsbildningslagens (SFS 1970:988) till-

komst och framåt. Från detta datum har fastighetsbildningslagens ändrings-

historik (till och med ändring SFS 2018:783) använts som utgångspunkt för 

litteraturöversikten. Samtliga ändringar som berör 3 kap. FBL har studerats. Lag-

texten har utgjort facit genom hela litteraturöversikten genom att klarlägga vilka 

författningsändringar som slutligen genomfördes efter respektive reform. De all-

männa fastighetsbildningsvillkorens nuvarande lydelse framgår av kapitel 2 samt 

redovisas i bilaga 1. Lagtextens motsvarar 2018 års lydelse. 

Ordet jordpolitik är ett återkommande begrepp. De fastighetsbildnings-

sakkunniga definierade 1944 jordpolitik som ”statens verksamhet för att i 

allmänna intressen av ekonomisk eller social natur influera på jordens uppdelning 

för användning i olika företag” (SOU 1944:46 s. 48). De företag som åsyftas avser 

den areella produktionen, dvs. jord- och skogsbruk, jakt, fiske och rennäring. 

Mycket av den jordpolitiska styrningen sker genom andra lagar än fastighets-

bildningslagen. Jordförvärvslagstiftningen har varit ett sådant styrmedel som har 

påverkat utformningen av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i fastighets-

bildningslagen. På motsvarande sätt sker den planpolitiska styrningen i första 

hand genom plan- och bygglagstiftningen. Detta får till följd att även sådan 

påverkan på lämplighetsreglernas utformning eller innebörd som är en konse-

kvens av jord- eller planpolitisk styrning via andra lagar än fastighetsbildnings-

lagen, måste beaktas. I den här framställningen har de allmänna villkoren för 

fastighetsbildning utgjort den röda tråden. Andra lagstiftningsreformer har 

beaktats när dessa, direkt eller indirekt, har haft en påverkan på utformningen eller 
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tolkningen av dessa bestämmelser. Sådana skillnader i samhällets styrning som är 

en konsekvens av olika partiers politiska agendor har inte analyserats. 

De olika skiftesreformerna och jorddelningsformerna beskrivs endast över-

siktligt. Sämjedelning, som är en form av privat jorddelning, och dess legalisering 

behandlas inte.1 Det särskilda regelverk som styr tvångsvis fastighetsreglering, i 

första hand 5 kap. FBL, hanteras inte heller inom ramen för denna litteraturöver-

sikt, även om tolkningen av dessa bestämmelser berörs av innehållet i 3 kap. FBL. 

Framställningen utgår i huvudsak från de regelverk som styr jorddelning på 

landsbygden, eftersom merparten av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren 

härstammar från denna lagstiftning. Förhållandena i stad, inklusive de olika plan-

instituten, behandlas mer översiktligt. I detta avseende ligger fokus på planen som 

samhällets styrinstrument samt förhållandet mellan planer och fastighets-

indelning. Expropriationslagstiftningen hanteras inte. Regelverk till skydd för 

särskilda intressen såsom naturmiljö, inklusive strandskydd, samt kulturmiljö, 

inklusive fornminnen, behandlas inte heller.  

Lagtext, propositioner, offentliga utredningar och andra förarbeten har använts 

som primära informationskällor. Därutöver har även facklitteratur konsulterats i 

syfte att skapa en helhetsbild av de vid var tid rådande förhållandena.  

Varje avsnitt inleds med en kortare översikt. Sist i kapitlet sammanfattas huvud-

dragen i utvecklingen av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren och de centrala 

argumenten bakom samhällets behov av denna styrning. 

3.1 Den fria jorddelningens tid 

Det har funnits statliga ambitioner att reglera fastigheters utformning och innehåll 

(arrondering) så långt tillbaka i tiden som det finns skriftliga källor, men detta fick 

ett mer konkret uttryck genom den första storskiftesförordningen som utfärdades 

17572 (Ekbäck 2017 s. 29). Enligt Cervin kan samhällets krav på fastigheters 

lämplighet och varaktighet härledas tillbaka till i vart fall denna tid (1983 s. 9). 

Genom olika skiftesreformer (solskifte, storskifte, enskifte, laga skifte etc.) och 

förbud har statsmakterna under olika tidsepoker strävat efter att komma till rätta 

med uppsplittring av jord i små och olönsamma enheter.3 Initialt var orsakerna 

främst skattemässiga, dvs. att staten värnade om sådana skatteintäkter som på 

olika sätt var knutna till fastighetsinnehavet, men med tiden kom de bakom-

liggande skälen att allt mer övergå till att vara av nationalekonomisk och social 

natur (SOU 1944:46 s. 48).  

                                                      
1 Privat jorddelning upphörde definitivt i samband med jordabalkens (SFS 1970:994) ikraft-

trädande den 1 januari 1972 (1 kap. 1 § samt 4 kap. 7-9 §§ jordabalken). 
2 Reformarbetet inleddes av Jacob Faggot 1749 genom utfärdandet en lantmäteriförordning. 

Jacob Faggot var lantmäteriingenjör och överdirektör för det dåvarande Lantmäterikontoret. 
3 Det äldsta kända förbudet mot hemmansklyvning av skattejord härstammar från 1459 

(Grefberg 1927 s. 15). 
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Vid sidan av skiftesreformerna har det sedan äldre tider funnits andra former för 

delning av jord på landsbygden. Exempel på sådana jorddelningsformer är 

hemmansklyvning och jordavsöndring, båda med okänt ursprung, samt ägostyck-

ning som infördes i lagstiftningen 1896. Samtliga dessa jorddelningsformer upp-

hörde i och med jorddelningslagens ikraftträdande 1928. Jordavsöndring och 

ägostyckning ersattes av det nya institutet avstyckning, och hemmansklyvning 

utmönstrades och ersattes av reglerna om laga skifte (Ekbäck 2017 s. 71). 

Begränsningar i rätten att förvärva mark har funnits i form av jordförvärvs-

regler sedan lång tid tillbaka, från 1906 avseende juridiska personer och från 1945 

gällande fysiska personer. Huvudsyftet med dessa regler har varit att bibehålla 

ägarbalansen mellan privatpersoner och företag (SOU 2001:38 s. 57 f.). Lika 

gamla är skötselreglerna som gäller för skog. Den första skogsvårdslagen instif-

tades 1903 (s. 109). Denna innehöll krav på att den som avverkade skog även var 

skyldig att vidta åtgärder för att säkra återväxten (1903 års lag angående vård af 

enskildes skogar)4. Skötselregler för jordbruket har också funnits mycket länge. 

År 1909 infördes en lag om ”uppsikt å vissa jordbruk i Norrland och Dalarna”, 

vilken 1927 ersattes av en lag för hela landet (prop. 1978/79:163 s. 6). 

Som en förklaring till varför jordpolitiken har skiftat över tid angav fastighets-

bildningskommittén befolkningssituationen på 1800-talet och början på 1900-

talet, med ett stort födelseöverskott och utvandring ur landet. För att möta detta 

och säkra försörjningen för befolkningen valde statsmakterna en strategi med stor 

frihet vad gällde jorddelningen i kombination med aktiva åtgärder för att skapa 

nya fastigheter och egna hem (SOU 1963:68 s. 92). 

I följande avsnitt ges en inblick i hur de allmänna villkoren vid fastighetsbildning 

såg ut 1827, vilket utgör den tidsmässiga startpunkten för denna litteraturstudie. 

Från denna tidpunkt beskrivs sedan utvecklingen av den fria jorddelningen till och 

med dess kulmen i slutet av 1800-talet. Slutligen skildras vändpunkten varvid 

särskild vikt har lagts vid att beskriva den så kallade Norrlandsfrågan, som resul-

terade i att det 1906 infördes ett förbud för bolag att förvärva fastigheter. 

3.1.1 1827 och 1866 års skiftesstadgor 

Stadgan om laga skifte5 utfärdades 1827 och ersatte de sedan tidigare gällande 

storskiftes- och enskiftesstadgorna. Efter vissa ändringar fick den sin slutliga 

utformning år 1866 (SFS 1866:76). Laga skiftesstadgan gällde i hela landet med 

undantag av övre Dalarna, till dess att den ersattes av lagen om delning av jord å 

landet som trädde i kraft 1928 (Ekbäck 2017 s. 47 respektive s. 71).  

Nedan följer två versioner av samma bestämmelse, från 1827 och 1866 års skiftes-

stadgor. Den första versionen är hämtad ur förarbetena till 1866 års skiftesstadga 

(Rhodin 1902) och den senare ur 1882 års lagbok. Av bestämmelsen kan utläsas 

                                                      
4 Av den 24 juli 1903. 
5 Av den 4 maj 1827. 
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att fastigheternas utformning har ansetts vara av betydelse, för att de ska kunna 

skötas och brukas optimalt i syfte att ge en så bra avkastning som möjligt.  

Några bakomliggande motiv till just dessa paragrafer kan inte utläsas ur förar-

betena till skiftesstadgan.6 Däremot står det att läsa i den allmänna motiveringen 

till 1827 års skiftesstadga att det var viktigt att ge jordägarna ”säkerhet i besitt-

ningen”, särskilt mot bakgrund av uppkomsten av ekonomiskt betungande ”tvister 

och oredor”. Detta skulle åstadkommas genom att tillse att jordägarna fick sina 

ägor så samlade som möjligt med hänsyn till deras läge, beskaffenhet och 

ägoblandningar. Därigenom gavs jordägaren optimala förutsättningar att få ut 

högsta möjliga avkastning av jorden (Rhodin 1902 s. 4). 

I skiftesstadgan fanns bestämmelser som syftade till att minimera antalet skif-

ten per fastighet vid laga skifte (12 kap. 11 och 13 §§ 1827 års skiftesstadga 

respektive 88 och 90 §§ i 1866 års skiftesstadga). Detta var i och för sig inte något 

nytt, även tidigare skifteslagstiftning innehöll motsvarande begränsningar. Därut-

över förekom det uttryck som beskrev en önskad skiftesutformning i termer av 

lämplighet och redighet (12 kap. både i 1827 och 1866 års skiftesstadgor). 

3.1.2 1881 års förordning angående hemmansklyvning och jordavsöndring 

Kulmen för den fria jorddelningen nåddes i och med 1881 års förordning angå-

ende hemmansklyvning och jordavsöndring (SFS 1881:41). I och med denna 

släpptes hemmansklyvningen fri till vilket mantal (skattetal) som helst och avsön-

dring av upp till en femtedel av ägovidden tilläts (i en eller flera delar), vilket var 

                                                      
6 Eftersom 1866 års skiftesstadga inte innefattade några större förändringar utan enbart utgjorde 

en omstrukturering och i vissa fall jämkning av 1827 års skiftesstadga, betraktades förarbetena 

till 1827 års stadga som förarbeten även till 1866 års skiftesstadga. 

12 kap. 14 § 1827 års skiftesstadga 

Vid all skiftesläggning måste i öfrigt noga iakttagas, att lotterna icke gifvas 

oformliga figurer, utan så mycket belägenheten medgifver, blifva reguliera och 

skiljolinierne räta samt till afhägnad beqväma; att längden, serdeles i inrös-

ningsjorden, så vidt möjligt är icke mer än dubbelt må öfverstiga bredden; och 

att i allmänhet indelningen så göres, att hvar och en må vinna de beqvämlig-

heter, ett förmånligt landtbruk fordrar. 

 

Motsvarande formulering i 12 kap. 91 § 1866 års skiftesstadga 

Vid all skiftesläggning måste i öfrigt noga iakttagas, att skiftena icke gifvas 

oformliga figurer, utan, så mycket egornes beskaffenhet och belägenhet med-

gifva, blifva reguliera och skiljelinierna räta samt till afhägnad beqväma; att 

längden, särdeles i inrösningsjorden, så vidt möjligt är, icke mer än dubbelt må 

öfverstiga bredden; och att i allmänhet indelningen så göres att hvar och en, så 

vidt ske kan, må vinna de beqvämligheter, som till ett förmånligt landtbruk 

fordras. 
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en utökning jämfört med tidigare. Bestämmelserna redovisas nedan. Lagtexten 

motsvarar 1882 års lydelse. 

Några motsvarande krav på fastigheternas utformning eller beskaffenhet ur lämp-

lighetssynpunkt som de ovan redovisade bestämmelserna i 1827 respektive 1866 

års skiftesstadga återfinns inte.  

3.1.3 1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring 

1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring (hemmans-

klyvningslagen, SFS 1986:41) ersatte 1881 års förordning angående hemmans-

klyvning och jordavsöndring. I 1896 års lag återfinns följande bestämmelser. 

Lagtexten motsvarar 1898 års lydelse. 

Bakgrunden till 1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordav-

söndring var ett önskemål från riksdagen att låta utreda förutsättningarna för ”obe-

medlade och mindre bemedlade att på lämpliga villkor bilda egna jordbruk” (prop. 

1896:37 s. 13). Genom det nya jorddelningsinstitutet ägostyckning var tanken att 

1 § Om hemmansklyvning 

Alla under enskild eganderätt varande hemman samt de krono- eller andra 

publika hemman, som under stadgad åborätt äro upplåtna, med undantag, enligt 

särskilda föreskrifter, af dels lotshemman utaf krono- eller skattenatur och dels 

de skattehemman, hvilka enligt Kongl. Kungörelsen den 4 Februari 1811 äro 

oskiljaktiga från de bruk, hvarunder de lyda, få klyvas till hvad hemmantal som 

helst, dock, hvad säteri angår, utan ändring af hvad allmänna lagen rörande 

klyfning deraf vid arftägt innehåller. 

 

2 § 1 mom. Om jordafsöndring 

Egare af hemman eller lägenhet hafve rätt att af dess egoområde, med de vilkor 

och undantag som här nedan sägas, afsöndra till och med en femtedel af ego-

vidden i en eller flera delar vare sig för alltid under full eganderätt eller under 

besittning på viss tid, dock ej över femtio år, eller ock till besittning på lifstid. 

Från afsöndrad lägenhet vare ytterligare afsöndring tillåten utan inskrängkning 

till viss egovidd. 

2 kap. 8 § Om egostyckning 

Ej må till någon hemmanslott läggas flere än tre skiften, utan så är att till 

hemmanet hör större antal skiften, i hvilket fall till hvarje hemmanslott må 

läggas lika många skiften, som tillhöra hemmanet. 

   I öfrigt bör vid egornas fördelning iakttagas, att, så vidt egornas beskaffenhet 

och belägenhet samt det med egostyckningen afsedda ändamål det medgifva, 

skiftena blifva reguliera och skilnadslinierna till afhägnad beqväma. 

 

2 kap. 9 § Om egostyckning 

Egostyckning skall så verkställas, att hvarje hemmanslott kommer att ega rätt 

till nödiga vägar. 
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åstadkomma jorddelning med en större individuell frihet och till en lägre kostnad 

jämfört med hemmansklyvning och laga skifte. Med hjälp av ägostyckning kunde 

en fastighet (ett hemman) delas upp i flera delområden, även om det bara fanns 

en fastighetsägare, medan hemmansklyvningen avsåg en uppdelning av fastig-

heter (hemman) med fler delägare utifrån delägarnas ägarandel, något som var 

vanligt i samband med arvsskiften (Ekbäck 2017 s. 61 och 65).7 Liksom vid 

hemmansklyvning genomfördes ägostyckning som en lantmäteriförrättning. 

Detta till skillnad från jordavsöndring, då en ny fastighet uppkom i och med över-

låtelse av ett markområde.8 En annan väsentlig skillnad mellan de olika jord-

delningsformerna var beskattningen. Medan de fastigheter som bildades vid 

hemmansklyvning och ägostyckning åsattes egna skattetal erhöll vid jordavsönd-

ring det avskilda markområdet inget eget sådant, utan hade fortfarande del i stam-

fastighetens skatteutgifter. Detta förhållande gjorde att det var nödvändigt att 

bibehålla begränsningen om avsöndring av högst en femtedel av ägovidden 

(chefen för justitiedepartementet, Ludvig Annerstedt, prop. 1896:37 s. 115). Där-

efter tilläts liksom tidigare fortsatt avsöndring från sådana ”lägenheter” som 

saknade skattetal, utan inskränkning till en viss del av ägovidden (4 kap. 29 § 

hemmansklyvningslagen). Hemmansklyvning tilläts fortfarande till vilket skatte-

tal som helst.  

I 2 kapitlet som behandlade ägostyckning lyftes bestämmelser om maximala 

antalet skiften in, vilket var tre stycken i normalfallet, samt motsvarande 

bestämmelser om skiftenas beskaffenhet och belägenhet som i 1866 års skiftes-

stadga (12 kap. 91 § skiftesstadgan, se ovan). Dock med tillägget att ”det med 

egostyckningen afsedda ändamål det medgifva, skiftena blifva reguliera och 

skillnadslinierna till afhägnad beqväma” (2 kap. 8 § hemmansklyvningslagen). 

Samma kapitel innehöll även bestämmelser om att ägostyckning skulle verkställas 

så att varje hemmanslott skulle få ”rätt till nödiga vägar” (2 kap. 9 § hemmans-

klyvningslagen). Flera justitieråd argumenterade för en reglering av vägfrågan. 

Justitierådet Nils Claëson uttalade vid ett möte i Högsta domstolen den 1 

november 1893 (prop. 1896:37 s. 26): 

”Att väg finnes till hvarje hemmansdel är tydligen så oeftergif-

ligt, att, ifall hemmanets egare eller köpare af hemmansdel för-

bisett att undantaga eller förbehålla sig mark till väg, 

landtmätaren bör tillse att mark härför afsättes.” 

Även trygghet för den enskilde lyftes fram som en orsak till att behovet av bland 

annat vägar skulle säkerställas i samband med förrättningen och att ansvaret 

därmed inte, så som tidigare, skulle överlämnas åt sakägarna att lösa med hjälp av 

medgivanden (justitierådet Hammarskjöld s. 32).  

                                                      
7 Ägostyckning var motsvarigheten till dagens avstyckningsinstitut medan hemmansklyvning 

motsvaras av institutet klyvning.  
8 För att kunna lagfaras var jordavsöndringarna och ägostyckningarna från och med 1896 års 

lag tvungna att fastställas av Konungens befallningshavande, dvs. länsstyrelsen (Rodhe 1941 

s. 122).  
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För att förhindra en återgång till sådana missförhållanden orsakade av 

ägosplittring som man under århundraden hade försökt stävja, manade 

justitierådet Gustaf Carlson till försiktighet och uttryckte (s. 27): 

”Såsom regel synes böra gälla, att hvarje hemmanslott, som 

genom egostyckning utbrytes, skall kunna lämpligen begagnas 

ensam för sig antingen till jordbruk eller för annat ändamål. 

Härtill fordras, att hemmanslotten icke saknar utfartsväg, att 

den är tjenlig till bebyggande och att egoskiftena bilda någor-

lunda regelbundna figurer."  

Angående förslaget till bestämmelser om ägostyckning uttryckte chefen för 

justitiedepartementet, August Östergren, att det krävdes en föreskrift som regle-

rade skiftenas form i syfte att förekomma ”olämpliga och planlösa styckningar” 

(s. 60). Eftersom ändamålet med ägostyckningen varierade formulerades bestäm-

melsen så att ägorna avseende beskaffenhet och belägenhet skulle bli lämpliga för 

det avsedda ändamålet (2 kap. 8 § 2 st. hemmansklyvningslagen).  

3.1.4 Vändpunkten för den fria jorddelningen 

Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ändrades inriktningen på den 

jordpolitiska styrningen. Från statens mer liberala inställning, med förhållandevis 

få begränsningar av hur jorden fick delas, gick utvecklingen mot en ökad reglering 

av fastighetsindelningen. Genom olika lagstiftningsreformer inskränktes succes-

sivt de enskildas möjligheter att bestämma över fastigheternas indelning, utseende 

och innehåll.  

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren infördes i syfte att öka den jordpoli-

tiska kontrollen och begränsa den enskildes inflytande över jorddelningen. Först 

gällde dessa villkor enbart vid vissa former av jorddelning och endast för vissa 

delar av landet, men prövningen utökades successivt till att omfatta alla former av 

jorddelning över hela landet.  

Följande bestämmelse återfinns i lag den 25 juni 19099 om inskränkning i 

rätten att erhålla ägostyckning. Lagtexten motsvarar 1911 års lydelse. 

                                                      
9 Med ikraftträdande den 1 januari 1910. 
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Beslut om en provisorisk lag som begränsade rätten till ägostyckning i de fem 

norrländska länen (Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens, och 

Norrbottens län) togs 1905. Lagen trädde i kraft med omedelbar verkan och gällde 

fram till införandet av 1909 års lag om inskränkning i rätten att erhålla ägostyck-

ning, vilken avsåg samma fem län.  

Bakgrunden till lagstiftningen var ett förslag från den så kallade Norrlands-

kommittén, framlagt i 1904 års betänkande, om att inskränka rätten till ägostyck-

ning i de norra länen. Detta förslag ingick i ett led av åtgärder som syftade till att 

hjälpa den jordbrukande befolkningen med att återföra skog, utmark och odlings-

jord till lantbruken, för att därmed återskapa möjligheten att bedriva framgångs-

rika jordbruk. Kommittén kom fram till att ägostyckning i de norrländska länen 

hade använts på ett sätt som var till nackdel för jordbruket, som ett instrument för 

att avskilja inägojord från skogsmark och annan jord till förmån för sågverks-

bolagens intressen (prop. 1909:128 s. 5). Huvudsyftet med begränsningslagstift-

ningen var därför att motarbeta uppkomsten av skoglösa eller skogfattiga 

styckningslotter, vilka tenderade att uppkomma då bolagen gjorde sig av med 

inägojorden men behöll skogsmarken.  

Så här beskrivs vändpunkten för den fria jorddelningen i propositionen till 

fastighetsbildningslagen (prop. 1969:129 s. B 6): 

”Det dröjde inte många år förrän man kunde konstatera att 

ägostyckningen som delningsform ledde till skadliga verk-

ningar. Särskilt uppmärksammade man förhållandena i Norr-

land och Dalarna. En mycket vanlig form av ägostyckning blev 

där att något trävarubolag tog hand om skogen till ett hemman, 

under det att bönderna behöll inägojorden. Den senare typen av 

lotter kom att helt sakna utvecklingsmöjligheter. Missförhållan-

dena ledde år 1905 till en lagstiftning som inskränkte rätten till 

ägostyckning. Denna lagstiftning markerade en vändpunkt i en 

långvarig utveckling mot en allt friare jorddelning.” 

3 § 1909 års lag om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning 

Hemmanslott, som vid ägostyckningen erhåller inägojord, skall med hänsyn 

såväl till denna jords omfattning som ock till den myckenhet husbehofsskog, 

odlings- och mulbetesmark, som tilldelas lotten, varda tjänlig för jordbruk. 

Består hemmanslott hufudsakligen af skogsmark, må, ändå att lotten icke varder 

tjänlig för jordbruk, dit läggas mindre del af inägojorden, där sådant af särskilda 

omständigheter påkallas och hemmanets jordbruk icke därigenom märkligen 

försvagas. Styckas inägojorden till olika hemmanslotter och finnes ej å hemma-

net tillräcklig skogs- och betesmark för att bereda samtliga lotter erforderliga 

anslag i sådan mark, må tilldelningen därefter jämkas. 

   För egnahemsanläggningar eller industriella anläggningar eller annat dylikt 

ändamål må hemman styckas annorledes än nu är sagdt. 

   Till inägojord, hvarom ofvan sägs, räknas ej slåttermyr eller kärräng, som i 

anseende till läge eller beskaffenhet är av mindre värde. 
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Genom 1909 års lag om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning infördes 

regler om ägoslagens fördelning som angav att styckningslotten skulle vara tjänlig 
för jordbruk. Om styckningslotten till största delen bestod av skogsmark skulle 

en mindre del inägojord läggas till, förutsatt att åtgärden inte påverkade 

stamfastighetens jordbruk så att detta märkligen försvagades (3 § 1909 års lag om 

inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning). Dessutom infördes regler om att 

de aktuella förrättningarna måste föregås av tillstånd från Konungens befallnings-

havande (sedermera länsstyrelsen), vilken i sin tur ålades att – om det var lämpligt 

– inhämta yttranden från nämnder eller myndigheter som besatt praktisk kunskap 

om de aktuella förhållandena (1 respektive 4 §§ samma lag).  

I propositionen till 1909 års lag diskuterades om det var möjligt att införa 

detaljerade bestämmelser om fastigheternas sammansättning i form av ett mått på 

skogstilldelningen, men man kom fram till att det inte var möjligt att ange en 

sådan genomsnittssiffra. Ett av skälen bakom detta var att systemet i så fall inte 

skulle bli tillräckligt elastiskt, och inte kunna anpassas efter vad som var lämpligt 

i det enskilda fallet (chefen för justitiedepartementet, Gustaf Albert Petersson, 

prop. 1909:128 s. 16). 

Genom lagändringar 1917 och 1924 utökades inskränkningarna för ägostyck-

ning till att även gälla Värmlands, Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands 

samt delar av Kopparbergs län.  

Även rätten till jordavsöndring inskränktes genom motsvarande föreskrifter 

om att inägojord inte fick avsöndras så att stamfastighetens jordbruk märkligen 

försvagades. Dessa inskränkningar gällde först i Norrland och Dalarna genom en 

lagändring 1907. Därefter utökades tillämpningen 1917 och 1924 till att avse 

samma län som för inskränkningen av ägostyckning (Grefberg 1927 s. 21).  

Särskilt om Norrlandsfrågan och dess betydelse för synen på fastigheter, 

brukande och ägande 

Den norrländska nybyggnadspolitiken på 1800-talet medförde att staten upplät all 

odlingsbar mark tillsammans med rikliga skogsmarksanslag till nybyggare. Till 

en början var den bakomliggande tanken att öka statens skatteintäkter, men syn-

sättet ändrades med tiden så att avvittringen i stället kom att syfta till att stimulera 

befolkningstillväxten och öka bosättningen i de norrländska ödemarkerna 

(Prawitz 1951 s. 29 f.).  

Den norrländska skogsnäringen präglades i slutet av 1800-talet av stigande 

virkespriser och en snabb tillväxt av sågverksföretag, ofta organiserade som aktie-

bolag. För att säkerställa tillgången på virke tecknade sågverksbolagen avtal med 

privata skogsägare om avverkningsrätter, ofta för en så lång tidsperiod som femtio 

år. När så virkespriserna fortsatte att stiga under kontraktsperioden medförde detta 

betydande vinster för sågverksbolagen. Den goda konjunkturen kom därigenom 

att gagna andra än de enskilda skogsägarna. Därav uppstod den så kallade 

norrlandsfrågan. Dessutom hade bolagen inte samma intresse av att sköta skogen, 

eftersom marken skulle återlämnas till ägaren innan nästa generation skog hade 

blivit avverkningsmogen. Detta missförhållande uppmärksammades och genom 
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olika lagstiftningsreformer inskränktes så småningom den längsta giltighetstiden 

för avverkningskontrakt, först till tjugo år 1889 och sedan till fem år 1903. Ett 

alternativ till avverkningskontrakten var att sågverksbolagen själva köpte 

jordbruksfastigheter (hemman) eller anmälde sig själva som nybyggare för att på 

det sättet få tillgång till skogsmarken. I den mån jordbruksmark ingick i sådana 

markförvärv sköttes den oftast av en arrendator (Prawitz 1951 s. 30 f.). 

Norrlandskommittén tillsattes av regeringen med anledning av en riksdags-

skrivelse gällande förbud mot bolagsförvärv av skog. Kommitténs uppgift var att 

utreda hur man med hjälp av lagstiftning eller andra åtgärder skulle kunna vid-

makthålla och stärka den självägande jordbruksbefolkningens ställning i Norrland 

och Dalarna (Norrlandskommitténs betänkande 1904 s. III). Kommittén lyfte 

fram jordfördelningsfrågan. Vilken uppdelning av norra Sveriges jord var till 

störst nytta från allmän synpunkt: en fördelning på ett större antal familjejordbruk 

(bondgårdar) eller om jorden samlades på färre men större bolagsbesittningar? 

Bedömningen av denna frågeställning kunde ses med utgångspunkt från olika 

aspekter: ekonomiska, sociala och politiska. De ekonomiska aspekterna betrakta-

des genom att kommittén undersökte om marken avsedd för jordbruk respektive 

skogsbruk producerade bäst i ”bolagshand eller bondehand”. De övriga två 

aspekterna, dvs. den sociala och politiska, undersöktes genom att man studerade 

följderna av överlåtelser av mark mellan jordbruksbefolkningen och bolagen 

(s. 10 f.). Vad gällde jordbruksmarken kom kommittén fram till att det ekono-

miska resultatet var bättre för privatägd mark jämfört med bolagens arrende-

gårdar. Däremot kunde det konstateras att de jordbruk som drevs av bolagen själva 

eller dess tjänstemän var välskötta. Något påstående om att den skogsmark som 

ägdes av bönderna skulle vara bättre skött än bolagsskogen återfinns inte i 

betänkandet. Kommitténs uttalande avseende detta var mer svävande (Prawitz 

1951 s. 33). Sannolikt bidrog bristen på bärkraftiga argument till att det ekono-

miska perspektivet inte blev avgörande för kommitténs förslag; i stället kom 

huvudsakligen de politiska och sociala aspekterna att ligga bakom förslaget 

(s. 36).  

Det politiska perspektivet ska ses mot bakgrund av dåtidens rösträttsregler. 

Rösträtten i valet till riksdagens andra kammare var nämligen kopplad till fastig-

hetsinnehavet. 

För att få rösta krävdes det att man ägde en fastighet (eller var innehavare av stadgad 

åborätt) med ett taxerat värde av minst 1000 kronor, alternativt arrenderade en fastig-

het med ett taxerat värde om 6000 kronor för en period av minst fem år. Genom korta 

arrendetider eller muntliga avtal kunde bolagen utestänga arrendatorer från att rösta. 

I det kommunala valet var arrendatorer såväl som bolag röstberättigade, men eftersom 

rösträtten var graderad kunde bolagen dominera kommunalpolitiken samt inverka på 

landstingens och första kammarens sammansättning. Genom 1918 års rösträttsreform 

ändrades reglerna och kopplingen mellan bolagens fastighetsinnehav och den poli-

tiska sammansättningen upphörde (s. 36 f.). 

Beaktandet av den sociala aspekten och risken för att bondeståndet skulle dö ut 

sågs som något helt nytt i sammanhanget. Enligt den liberala uppfattning som 
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rådde vid tiden för kommitténs arbete borde, som ett resultat av fri konkurrens, en 

föråldrad produktionsform ersättas om en ny och effektivare metod fanns tillgäng-

lig. Kommittén kom dock fram till att bondeståndets bevarande var fördelaktigt 

för landets framtid, dess höga levnadsstandard samt för försvaret och stabiliteten 

(s. 36). 

Som ett resultat av Norrlandskommitténs arbete antogs 1906 den norrländska 

förbudslagen (bolagsförbudslagen), en lag om förbud för bolag eller ekonomisk 

förening att utan särskilt tillstånd av regeringen förvärva fast egendom (Juhlin-

Dannfelt 1925 s. 739). Lagen gällde till en början enbart Norrland och delar av 

Hälsingland och Dalarna men utsträcktes successivt för att 1925 ersättas av en lag 

som omfattade hela landet (Dahlberg och Johansson 1941 s. 695). 

3.2 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens utveckling i samband 
med jorddelningslagens framväxt 

Lagen om delning av jord å landet, även kallad jorddelningslagen, processades 

fram genom tre betänkanden: 1911 (skiftesstadgekommittén, även kallad skiftes-

lagstiftningskommittén), 1918 (skifteslagstiftningskommissionen) och 1920 

(jordstyckningskommissionen). Dessa åtföljdes av ett principutlåtande av 

lagrådet10, en överarbetning inom justitiedepartementet och ett nytt yttrande av 

dåvarande Lantmäteristyrelsen (sedermera Lantmäteriet) 1924 innan lagförslaget 

slutligen antogs efter sedvanlig riksdagsbehandling (prop. 1926:38). Lagen den 

18 juni 1926 om delning av jord å landet (JDL, SFS 1926:326), med ikraftträdande 

den 1 januari 1928, ersatte bland annat 1866 års skiftesstadga och 1896 års lag om 

hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. De grundläggande reglerna 

avseende den jordpolitiska kontrollen, dvs. de allmänna villkoren för fastighets-

bildning, placerades i 1 kap. 8 § JDL avseende laga skifte, samt i 19 kap. JDL 

tillsammans med de övriga materiella villkoren som gällde för det nya fastighets-

bildningsinstitutet avstyckning. Dessa villkor kom sedan att ligga till grund för 

utformningen av motsvarande allmänna fastighetsbildningsvillkor i fastighets-

bildningslagen. I bilaga 2 återfinns 19 kap. JDL, hämtat ur 1928 års lagbok.  

I lagstiftningsprocessen integrerades även en översyn av regelverket för 

sammanläggning av fastigheter, vilket ledde fram till lagen den 18 juni 1926 om 

sammanläggning av vissa fastigheter å landet11 (SFS 1926:336). 

                                                      
10 Lagrådets utlåtande av den 4 oktober 1922 (SOU 1924:40) gällde enbart jorddelnings-

lagstiftningens huvudprinciper och medförde inte några nämnvärda förändringar av villkoren 

för fastighetsbildning. Ägodelningsrätternas roll som kontrollorgan utvecklades inte heller (jfr 

jordstyckningskommissionens betänkande 1920).  
11 Sammanläggningsärenden prövades normalt av ägodelningsdomaren. Lämplighets-

prövningen i samband med sammanläggning utfördes dock enligt reglerna som gällde för 

avstyckning i 19 kap. JDL. Utlåtande om lämpligheten ur fastighetsbildningssynpunkt inhämta-

des av överlantmätaren enligt 19 kap. 11 § JDL (Ekbäck 2007 s. 25). 
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Införandet av jorddelningslagen och det nya institutet avstyckning med sina hår-

dare regler, innebar att perioden av nära nog fri jorddelning hade nått sitt slut (jfr 

Ekbäck 2017 s. 71.).12 

Inledningsvis lämnas en övergripande redogörelse för processen bakom jord-

delningslagens framväxt och de initiala problem som lagstiftaren ville komma till 

rätta med. Därefter beskrivs de tre betänkandena från 1911, 1918 respektive 1920 

med utgångspunkt från de ingående lagförslagen, åtföljt av den proposition från 

1926 som förslagen sedermera resulterade i (prop. 1926:38).   

Särskilt om behovet av en översyn av jorddelningslagstiftningen 

För att bearbeta vissa förslag till ändringar i 1866 års skiftesstadga tillsattes en 

kommitté i början av 1904, vilken avgav sitt betänkande den 8 juni samma år. 

Ärendet hann emellertid inte prövas innan beslut fattades om en fullständig 

revision av skifteslagstiftningen (Prawitz 1951 s. 141). En motion som väcktes 

vid 1906 års riksdag av kyrkoherde S. J. Enander och hemmansägare Daniel 

Persson i Tällberg blev startskottet för det omfattande arbetet med den nya 

jorddelningslagstiftningen (motion nr 35 i Andra kammaren). I motionen anfördes 

att skiftesförfarandet som borde karaktäriseras av snabbhet, ändamålsenlighet, 

rättssäkerhet och billighet hade avsevärda brister och att lagstiftningen var 

föråldrad. Man konstaterade att den enskildes förfoganderätt över jorden 

successivt hade utökats utan att mötas av några statliga begränsningar av finansiell 

karaktär. Särskilt ägostyckningssystemet speglade detta då statens fiskala intresse 

var inskränkt till en negativ prövning eller tillsyn, så att en inte ”allt för orimlig 

och planlös delning ägde rum”.  

Kritik riktades även mot skapandet av för små fastigheter (skifteslagstiftnings-

kommissionens betänkande 1918 s. 117): 

”Nu gällande ordning visade sig särskilt menlig i fråga om små 

hemmansdelar, och dessa vore i vår tid de talrikaste. Jämt och 

ständigt inträffade sålunda, att på yrkande av t.ex. en enda 

stärbhusdelägare, som ej ville med de övriga bruka gemensamt 

boets obetydliga hemmansdel densamma utan den ringaste 

nytta fullständigt uppdelades mellan alla ägarna uti en mängd 

så obetydliga och konstiga ägoskiften att delningen i sin helhet 

mera utgjorde ett tekniskt experiment utan särskild mening än 

en förrättning till praktisk nytta i levande livet.” 

År 1916 väcktes en motion (nr 12 i Andra kammaren) som huvudsakligen gick ut 

på att åtgärder måste till för att stoppa spekulationsförvärv för skogsavverkning 

och styckning, för att därigenom komma till rätta med den pågående vanvården 

av ”åker, äng, skog och byggnader” samt för att förhindra planlös jordstyckning. 

Motionen föranledde att riksdagen i en skrivelse den 31 maj 1916 (nr 177) anhöll 

om att regeringen skulle låta utreda vilka åtgärder som kunde lämpa sig för att 

                                                      
12 Här bortses från sämjevisa delningar som senare har kunnat legaliseras. 
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komma till rätta med den uppkomna situationen (s. 171 f.). Riksdagsskrivelsen 

resulterade i att skifteslagstiftningskommissionen 1918 lade fram ett förslag till 

en temporär lag om inskränkning i rätten till ägostyckning och jordavsöndring i 

södra och mellersta Sverige (jordstyckningskommissionens betänkande 1920 

s. 176 f.). Detta lagförslag antogs dock inte, på grund av invändningar av bland 

andra chefen för justitiedepartementet, Eliel Löfgren, föredragande (s. 187 f.). 

Efter detta följde ytterligare motioner och riksdagsskrivelser rörande 

jordstyckningsproblematiken. På anmodan av Löfgren avgav jordstycknings-

kommissionen år 1919 ett yttrande över skifteslagstiftningskommissionens för-

slag från 1918 (s. 189). Av yttrandet framgick att det var önskvärt att den då 

gällande jorddelningslagstiftningen sågs över och att denna översyn tog hänsyn 

till hela landet och inte bara vissa delar. Det ansågs angeläget att åtgärder mot en 

”osund jorddelning” vidtogs snarast. Av utlåtandet framgick vidare att förslaget 

från 1918 ansågs bygga på ”individualistiska principer” och författningar från den 

”gamla liberalismens tidsskede” vilket inte ansågs överensstämma med de princi-

per som borde vara vägledande för den framtida svenska jordpolitiken (s. 190). 

1920 års jordstyckningskommission konstaterade att jordpolitiken hade ändrat 

både inriktning och innehåll sedan riksdagen begärde revision av jorddelningslag-

stiftningen 1906, vilket innebar att det ställdes nya krav på lagstiftningen (s. 171). 

3.2.1 Skiftesstadgekommitténs betänkande, 28 juli 1911 

Skiftesstadgekommittén tillsattes den 5 oktober 1906. I betänkandet från den 

28 juli 1911 återfinns de tidigare redovisade bestämmelserna om skiftenas form, 

ändamålet med fastighetsbildningen samt kravet på nödvändiga vägar. Däremot 

valde kommittén att föreslå att bestämmelsen som begränsade antalet skiften 

skulle tas bort, eftersom det hade visat sig att denna kunde kringgås genom att 

flera styckningslotter lades ut.13 Därigenom innebar förslaget ingen begränsning 

i den fria rätten att skifta jord, tvärt om medförde det en utvidgning.  

Det ansågs inte längre nödvändigt att göra skillnad mellan laga skifte och 

hemmansklyvning då förfarandet vid hemmansklyvning följde reglerna för laga 

skifte.  

Kommittén lade även fram ett lagförslag om sammanläggning av fastigheter i 

samma ägares hand. Förslaget härstammade från lagberedningens förslag till 

jordabalk 1908, med reglerna för omreglering av tomter i stad som förebild. 

3.2.2 Skifteslagstiftningskommissionens betänkande, 26 oktober 1918 

Skifteslagstiftningskommissionen formades med utgångspunkt från två förord-

nanden av den 3 juni 1915 respektive 23 februari 1917. Av kommissionens betän-

                                                      
13 Förslaget innebar även att regeln om jordavsöndring upp till en femtedel av fastighetens 

ägovidd ändrades till en femtedel av den odelade fastighetens värde.  
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kande från den 26 oktober 1918 framgick att det inte längre fanns några skatte-

mässiga skäl för att behålla storleksbegränsningen vid jordavsöndring sedan de så 

kallade grundskatterna14 hade avskaffats. Sedan tidigare fanns det dessutom 

undantagsbestämmelser som möjliggjorde avsöndring av större områden än en 

femtedel av ägovidden. 

I kommissionens förslag utmönstrades begreppet hemmansklyvning till för-

mån för institutet laga skifte medan ägostyckning och jordavsöndring ersattes av 

det nya fastighetsbildningsinstitutet avstyckning. Regeringen föreslog redan i en 

skrivelse den 6 maj 1908 en sådan sammanslagning och i yttranden över skiftes-

stadgekommitténs betänkande från 1911 gjordes uttalanden i samma riktning. I 

kommissionens förslag om avstyckning fanns, i likhet med ägostyckning men till 

skillnad från jordavsöndring, ingen begränsning för det avstyckade markområdets 

storlek. Avstyckning skulle dessutom få genomföras såväl med som utan över-

låtelseavtal. 

Inom tomtindelat område innehöll förslaget en bestämmelse om att avstyck-

ning inte fick ske med mindre än att området sammanföll med tomt eller tomtdel. 

Det bakomliggande argumentet var att tomtindelningen ansågs vara fastighets-

bildande.15 

3.2.3 Jordstyckningskommissionens betänkande, 16 oktober 1920 

Efter bemyndigande av regeringen tillkallade den dåvarande chefen för justitie-

departementet, Eliel Löfgren, den 23 juni 1919 en ny konstellation av sakkunniga, 

vars uppgift blev att biträda med ”utredning av frågan om ny lagstiftning beträf-

fande de nuvarande ägostycknings- och jordavsöndringsinstituten och vad därmed 

äger sammanhang”. Dessa sakkunniga, vilka kom att kallas jordstycknings-

kommissionen, fick till uppgift att ta sig an skifteslagstiftningskommissionens 

betänkande från den 26 oktober 1918 tillsammans med förslaget från sakkunniga 

inom justitiedepartementet av den 8 april samma år, om inskränkningar i rätten 

att erhålla ägostyckning och verkställa jordavsöndring (jordstycknings-

kommissionens betänkande 1920 s. VIII). 

Grundsynen på svensk jordpolitik hade hunnit förändrats och de principer om 

bland annat den enskildes rätt att fritt få dela jord, som legat till grund för den 

befintliga jorddelningslagstiftningen, gällde inte längre. Jordstycknings-

kommissionen ansåg sig vara tvungen att ta ett större grepp om lagstiftningen och 

inskränka den enskildes bestämmanderätt över jorddelningen. Genom att göra 

detta hoppades man på att jorddelningen skulle ”komma till nytta i full utsträck-

ning” och ”ledas in på säkrare banor”. Jordstyckningskommissionen uttalade 

vidare (s. 223 f.): 

                                                      
14 Grundskatterna som bestod av jordeboksräntan, mantalsräntan och kronotiondet avvecklades 

successivt mellan år 1885–1903 (Ekbäck 2017 s. 90). 
15 Bestämmelsen tillkom efter förslag från 1916 års fastighetsregisterkommission och infördes 

i 1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring, 3 kap. 27 § 1 st., lag av 

den 12 maj 1917 med ikraftträdande den 1 januari 1918. 
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”Om så sker, kan man räkna med att efterhand ernå en revide-

rad fastighetsbildning, brukningsobjekten komma att erhålla 

större styrka, bättre förutsättningar för jordbruket vinnas och 

därmed också en ökad produktion av jordens alster.” 

Jordstyckningskommissionens betänkande från den 16 oktober 1920 innehöll 

därför, till skillnad från de två tidigare, en begränsning av den fria jorddelningen 

och inkluderade en skärpt kontroll från det allmänna.  

Ett viktigt skäl för att gå från spridda markinnehav till större brukningsenheter 

alternativt mindre men bättre arronderade jordbruk, var att kommissionen ville 

värna om jordbruksproduktionen och säkerställa att denna så viktiga källa till 

försörjning kunde stegras i förhållande till befolkningsökningen. Mot bakgrund 

av detta ansåg kommissionen att ägoindelningen inte var den tillfällige mark-

innehavarens ensak utan att det var en fråga för samhället att bevaka ”kommande 

generationers rätt och bästa”. Detsamma gällde även skogsbruket och andra 

naturtillgångar. Om statsmakternas ingripande på detta område uttalades 

(jordstyckningskommissionens betänkande 1920 s. 122):  

”tidigare än något annat land har Sverige sökt att på lagstift-

ningens väg åstadkomma en lämplig jordindelning, och 

fortfarande intar vårt land ett av de allra främsta rummen på 

skiftes- och jorddelningsväsendets område. De lagstiftnings-

åtgärder, som härutinnan tid efter annan vidtagits i Sverige, 

bilda viktiga led i det svenska jordbrukets utvecklingshistoria, 

lika som de avspegla de åskådningar, som samtidigt gjort sig 

gällande inom det ekonomiska samhällslivet över huvud i 

landet.” 

Trots denna betraktelse menade man att lagstiftarna hade misslyckats i sin strävan 

att genom skiftesförfattningarna, och speciellt storskiftesförfattningarna, få till 

stånd en förläggning av fastighetsägarnas ägor i så få skiften som möjligt, och 

helst i ett enda skifte. Förutom författningstekniska brister menade man att en 

viktig orsak till misslyckandet var att tillämpningen i för hög grad hade gjorts 

beroende av jordägarnas egna vilja (s. 140).  

Efter en undersökning av den praktiska tillämpningen av bestämmelserna för 

laga skifte och hemmansklyvning konstaterade jordstyckningskommissionen att 

det i många fall handlade om en uppdelning av jorden som var att betrakta som 

osund. Det konstaterades att skifteslagstiftningen ”ingalunda mäktat hindra utan i 

talrika fall tvärtom synes hava främjat en fastighetsbildning, som måste anses 

såsom i hög grad olämplig för jordbruket”. På vissa håll hade klyvningsförfaran-

det använts så intensivt att detta hade lett till en parcellering (sönderstyckning) av 

ursprungsenheterna i mycket små delar.16 Av de tidigare gårdarna återstod på 

                                                      
16 I Kopparbergs län hade klyvningen med stöd av särlagstiftning lett till en jordsplittring av 

”oerhörd omfattning”.  
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många håll i landet endast torp, och värdefulla byggnader hade mist sitt använd-

ningsområde, varför bärkraftiga jordbruk hade försvunnit. Utöver detta hade de 

vid klyvning utlagda lotterna ofta fått en form som motverkade skötseln. Detta 

var speciellt utmärkande för skogsmarken, där långa smala tegar var vanligt före-

kommande (s. 205). 

Även bestämmelserna om ägostyckning och jordavsöndring var föremål för 

jordstyckningskommissionens utredning. I samband härmed konstaterades det att 

jordägarna i stor utsträckning hade använt sig av möjligheten att ”i egen hand” 

ägostycka sin fastighet i förväg, dvs. utan att något upplåtelseavtal hade blivit 

tecknat. Gods och hemman delades ofta upp i en mängd mindre tomter (ägostyck-

ningslotter) avsedda för försäljning. Denna typ av spekulativa ägostyckningar, 

vilka påträffades över hela landet, kom att benämnas ”på lager utförda ägostyck-

ningar”. Fastighetsindelningen som blev resultatet av ett sådant förfarande mot-

svarade ofta inte de enskilda köparnas behov, vilket i sin tur ledde till nya 

ägostycknings- eller jorddelningsförrättningar, alternativt försäljning av mark-

områden som utgjordes av kombinerade varianter (exempelvis flera ägostyck-

ningslotter och flera avsöndringar). I betänkandet exemplifieras ett fall av 

spekulativa ägostyckningar genom en kartbilaga. Se kartbilaga 1 vilken motsvarar 

bild 1 i jordstyckningskommissionens betänkande 1920. Jordstycknings-

kommissionen menade att användningen av ägostyckningsinstitutet för en sådan 

spekulativ uppdelning av hemman ”måste anses förkastligt” och uttryckte att detta 

förfarande hade lett till en ”hart när otrolig uppdelning av jordegendomar”. 

Förutom att detta medförde bortkastade kostnader för styckningen och onödiga 

expeditionskostnader såsom gravationsbevis, uppstod även materiella olägen-

heter. I de fall egendomsspekulanterna inte fick lotterna sålda, eller när för-

säljningen drog ut på tiden, tenderade egendomarna att vanvårdas och byggna-

derna förfalla. Som exempel på detta lyftes det fram att man vid undersökningen 

hade stött på fullständigt vanvårdade hemman i Skånes främsta jordbruksbygder 

(s. 191 ff.). 

En annan källa till olägenhet på jorddelningsfronten var uppdelningen av 

gemensamma ägor, vilket bidrog till förekomsten av mycket små lotter. En 

kvadratmeter var ingen ovanlighet och ibland var lotterna till och med ännu 

mindre. Denna form av jordsplittring belystes i betänkandet med hjälp av två 

exempel som visar på genomförda skiften med närmast absurda resultat (s. 206 f.), 

se kartbilagorna 2 och 3 vilka motsvarar bild 2 och 3 i jordstycknings-

kommissionens betänkande 1920. 

Efter att ha studerat ett stort antal skiftesakter i samband med besök på ett 

flertal av landets fastighetsbildningskontor, kunde jordstyckningskommissionen 

konstatera att inte bara äldre skiften utan även många av de nyare uppvisade otill-

fredsställande resultat, se kartbilaga 4 vilken motsvarar bild 5 i jordstycknings-

kommissionens betänkande 1920. Liknande förhållanden återfanns i hela landet. 

Generellt sett kunde det dock konstateras att parcelleringen inte var lika långt 

gången i de nordligaste länen (s. 215). 

Kommissionen ansåg att jorddelningen hade gått för långt och att det var nöd-

vändigt att inskränka styckningsrätten men att hänsyn skulle tas så att marken så 
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långt det var möjligt fick den användning som bäst överensstämde med dess 

naturliga beskaffenhet och förhållandena i orten. Lämplig jordbruksmark skulle 

inte få styckas så att det förhindrade ett framgångsrikt jordbruk. På motsvarande 

sätt skulle skogsbruk inte få styckas så att deras ändamålsenliga skötsel hindrades 
eller försvårades. När det kom till vilken jordbruksform som skulle främjas ansåg 

man att stora såväl som medelstora och små jordbruk alla hade sin givna plats, 

småjordbruk främst av sociala skäl. Det uttalades även att den restfastighet som 

bildades genom styckningen av en jordbruksegendom väsentligen i samma mån 

som innan skulle lämpa sig för jordbruk, eller annorlunda uttryckt att den ostyck-

ade fastighetens jordbruk inte skulle märkligen försvagas. Vid avstyckningen 

skulle hänsyn även tas till byggnader, och då särskilt ekonomibyggnader, efter-

som värdet av dessa var högt i förhållande till värdet på jordbruksmarken. Undan-

tag från dessa bestämmelser kunde göras för det fall sammanläggning med annan 

fastighet skulle ske samt inom tätbefolkade orter. Någon minimigräns för hur liten 

en jordbruksfastighet fick vara kunde inte slås fast. Med hjälp av utskickade fråge-

formulär kunde kommissionen dock konstatera att det för stora delar av landet 

tycktes som att ca tio hektar inägojord skulle kunna utgöra ett minimum för ett 

självständigt jordbruk (s. 194 f.). Eftersom förutsättningarna var så varierande 

ansåg sig kommissionen inte heller med hjälp av någon annan måttstock, såsom 

de tidigare besuttenhetsreglerna, kunna föreslå några andra enhetliga regler för 

jordens uppdelning (s. 209). Kommissionen ansåg att kontrollen av de framtida 

styckningslotternas storlek och ändamålsenlighet krävde inrättandet av ett kon-

trollorgan, som skulle tillse att: 

”fastighetsbildningen blir ändamålsenlig även med hänsyn till 

de särskilda lotternas form och deras sammanställning av olika 

ägoslag samt att den lämpliga proportionen mellan befintliga 

jordbruksbyggnader och den styckningslott de skola tillfalla, 

icke åsidosättes, och då lagbuden måste bliva allmänt hållna, 

bör det ankomma på kontrollmyndigheten att i viss mån nor-

mera deras tillämpning i särskilda fall.” 

Ansvaret för denna kontroll ansåg man skulle ligga hos ägodelningsrätten, med 

stöd av en överlantmätare som ständig ledamot (s. 196). De särintressen som blev 

följden av att förhållandena över landet var så skiftande skulle i varje enskilt fall 

tillgodoses av förrättningsmännen och ägodelningsrätterna. Genom den före-

slagna kontrollfunktionen tilldelades ägodelningsrätten en särskild samhälls-

uppgift, att leda fastighetsbildning genom avstyckning in på rätt väg (s. 264 ff.). 

I likhet med skiftesstadgekommittén (1911) och skifteslagstiftnings-

kommissionen (1918) ansåg jordstyckningskommissionen att hemmansklyvning 

och laga skifte var samma sak, varför begreppet hemmansklyvning kunde 

utmönstras.  

Rätten till avstyckning inskränktes till att enbart omfatta situationer baserade 

på fastighetsöverlåtelser, undantaget fallet då flera fastigheter avstyckades i ett 

sammanhang för bildande av mindre jordbruk ”eller andra smärre lägenheter” för 
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bostadsändamål. Förslaget innebar även att avstyckning fick ske för efterföljande 

sammanläggning med annan fastighet.  

Jordstyckningskommissionen lyfte även fram problematiken med olämplig 

indelning av skogsmark, vilken förekom i större eller mindre utsträckning i hela 

landet. På vissa håll påträffades skogsskiften som var upp till två mil långa men 

bara tjugo meter breda, och att sådana skiften fick negativ inverkan på 

skogsvården borde vara uppenbart (s. 220). Som exempel på sådan 

skiftesläggning bifogades ett antal kartbilagor, se kartbilagorna 5–7 vilka 

motsvarar bild 7, 9 och 10 b i jordstyckningskommissionens betänkande 1920. 

Uppkomsten av dessa olägenheter kunde förklaras av skiftesverksamheten och 

dess lottläggning, som innebar att varje delägare erhöll en särskild lott. För att 

säkerställa att samtliga delägare fick del i såväl närbelägen som mer avlägsen 

skog, erhöll skogsmarksskiftena formen av långa smala tegar. Jordskiftes-

kommissionens förslag för att komma till rätta med problematiken var att i 

samband med skifte skulle avsättas viss skogsmark som gemensamhetsskog för 

”delägarnas gemensamma nytta”. En sådan målsättning hade även kommit till 

uttryck i de två tidigare betänkandena från 1911 respektive 1918, men 

jordstyckningskommissionen tog ytterligare ett steg bort från de tidigare 

individualistiska principerna att utfallet var beroende av överenskommelser 

mellan delägarna. Förslaget innebar att reglerna om initiering, prövning och 

undersökning avseende laga skifte även skulle gälla vid avsättande av mark för 

gemensamhetsskog (s. 220 ff.). 

3.2.4 Proposition 1926:38 med förslag till lag om delning av jord å landet m.m.  

I proposition 1926:38 med förslag till lag om delning av jord å landet m.m. redo-

visas en bearbetad version av jordstyckningskommissionens förslag med hänsyn 

taget till bland annat lagrådets utlåtanden (av den 4 oktober 1922, 21 augusti 1924 

och 4 januari 1926) samt Lantmäteristyrelsens utlåtande över justitiedepartemen-

tets lagförslag (av den 28 april 1924)17. Efter att ha sammanfattat ärendets 

beredning och de kvarstående synpunkterna från Lantmäteristyrelsen uttryckte 

chefen för justitiedepartementet, Torsten Nothin (prop. 1926:38 s. 458):  

”Kvarstående skiljaktigheter voro väl ej i allt oväsentliga, men 

jag anser dock, att en lagstiftning i huvudsaklig överens-

stämmelse med det till lagrådet senast överlämnade förslaget 

skulle bliva ett verksamt led i strävandena för lantbrukets 

utveckling och för främjandet av en ur samhällelig synpunkt 

lämplig jordbruksnybildning samt såväl härigenom som på 

grund av förbättringar i övrigt i gällande författningar bliva till 

verkligt och varaktigt gagn för landet.” 

                                                      
17 Lantmäteristyrelsens utlåtande återfinns i SOU 1924:40. 
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Det slutliga förslaget innehöll bland annat förenklingar av de materiella förutsätt-

ningarna för avstyckning och skifte av oskiftad jord (s. 190 f.). Förslaget om 

avstyckning, 19 kap. JDL, ändrades så att jordägaren även utan överlåtelseavtal 

tilläts avstycka sin fastighet. Genom att i ett sammanhang avstycka flera fastig-

heter skapades möjligheten att till en lägre kostnad genomföra fastighetsbildning 

och försäljning inom ett bestämt område. Samtidigt konstaterades det att det var 

planlagstiftningens uppgift att förebygga olämplig samhällsbildning i samband 

med successiv fastighetsbildning i sådana områden där tätare bebyggelse var att 

vänta (prop. 1926:38 s. 260 f.). 

För sammanhängande avstyckning av flera fastigheter för bostads- eller 

industriändamål utanför stadsplanelagt område eller i orter med en pågående eller 

förväntad exploatering, infördes regler om så kallade avstyckningsplaner, 19 kap. 

1 § 2 st. JDL. Därigenom bereddes möjlighet att anordna lämpliga trafikleder, 

öppna platser, in- och utfartsvägar till det berörda området samt vid behov led-

ningar för belysning, vatten och avlopp, se 19 kap. 1 § 3 st. JDL, vilket i sin tur 

innebar vissa garantier mot olämpligt byggande (Nothin s. 471). 

Institutet avstyckningsplan infördes i jorddelningslagen vid dess tillkomst och 

utmönstrades 1947 (se avsnitt 3.3.4). Bestämmelserna om avstyckningsplan hantera-

des alltså inte i planlagstiftningen tillsammans med övriga planer för fastighetsbild-

ning i områden för tätbebyggelse. Det var i första hand distriktslantmätarens uppgift 

att tillse att avstyckningsplaner upprättades i områden med förväntad exploatering. 

Avsikten med dessa planer var att reglera fastighetsbildningen, och frågor om bygg-

nadernas utseende eller placering hanterades inte (Lübeck 1938 s. 6). Avstycknings-

planen, vilken kan jämföras med en enklare byggnadsplan, godkändes av Konungens 

befallningshavande (länsstyrelsen) vars uppgift var att stå för sakkunskapen rörande 

”avstyckningens lämplighet ur samhällssynpunkt”. Genom införandet av avstyck-

ningsplaner fick jordägaren sin fråga granskad och godkänd av både fastighetsbild-

ningsmyndigheten och länsstyrelsen (SOU 1944:46 s. 124). Länsstyrelsen hade 

dessutom möjlighet att meddela avstycknings- och/eller byggnadsförbud i avvaktan 

på kommande planläggning (64 § stadsplanelagen) eller i situationer då vägar skulle 

breddas eller nyanläggas (31 § väglagen). Dessa förbud innebar att avstyckning 

respektive nybyggnad inte fick ske utan länsstyrelsens tillstånd. I praktiken prövades 

dessa frågor av länsstyrelsens byggnadssakkunnige, länsarkitekten 

(Lübeck 1938 s. 6). Efter 1931 kunde avstyckningsplaner ersättas av byggnadsplaner 

eller kompletteras med utomplansbestämmelser.18 Genom övergångsbestämmelser till 

1947 års byggnadslag, 1987 års plan- och bygglag respektive 2010 års plan-och 

bygglag jämställdes avstyckningsplaner med byggnadsplaner och gäller som detalj-

planer, utom i sådana fall där avstyckningsplanen innehåller förordnanden om förbud 

mot tätbebyggelse. I de sistnämnda fallen har planerna upphört att gälla vilket framgår 

av övergångsbestämmelserna. Länsstyrelsens rätt att meddela avstyckningsförbud var 

alltså inte samma sak som förbudet mot tätbebyggelse enligt byggnadslagen (SFS 

1947:385). 

                                                      
18 Utomplansbestämmelser var sådana generella föreskrifter som syftade till att reglera bygg-

ande utanför områden med stads- eller byggnadsplan. 
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Genom att kraven på ändamålsenlighet träffade såväl stamfastighet som styck-

ningslott var tanken att även detta skulle fungera som en garanti mot olämpliga 

avstyckningar. Ansvaret för tillämpningen lades på förrättningsmännen, ägodel-

ningsrätten samt under vissa förutsättningar överlantmätaren19 (Lagrådet s. 397). 

I stället för den tidigare föreslagna formuleringen att delning av en jordbruks-

fastighet inte fick ske så att restfastigheten märkligen försvagades, föreslogs att 

fastighetsbildningen skulle bereda ökade utkomstmöjligheter för den jordbru-
kande befolkningen eller i övrigt vara till gagn för jordbruksnäringen i orten 

(departementschefen Nothin angående 19 kap. 3 § s. 472). 

Jordstyckningskommissionens förslag till regler om bildande av så kallad 

gemensamhetsskog vid laga skifte jämkades i vissa avseenden, bland annat gäll-

ande delägarnas bestämmanderätt (s. 94).  

Propositionen innehöll även ett omarbetat förslag till lag om sammanläggning 

av fastigheter å landet (s. 480). 

3.3 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens utveckling efter 
jorddelningslagens ikraftträdande 

Efter att den nya jorddelningslagen, som trädde i kraft 1928, hade varit i bruk en 

kortare tid riktades uppmärksamheten mot de allmänna villkoren för avstyckning 

i 19 kap. JDL. Den första utredningen som gjordes innefattade en översyn av 

tillämpningen av de jordbruksekonomiska villkoren i 19 kap. 3 § och utfördes av 

en kommitté vid namn Sociala jordutredningen (SOU 1936:26). Några år senare, 

1939, tillsattes en grupp sakkunniga (fastighetsbildningssakkunniga) i syfte att se 

över hela jorddelningslagstiftningen. Ett första steg i detta arbete blev en delre-

vision av regelverken för avstyckning och sammanläggning. 

Nedan följer en närmare redogörelse för de lagstiftningsreformer som har påver-

kat de allmänna fastighetsbildningsvillkorens utformning och innebörd, från infö-

randet av jorddelningslagstiftningen fram till tidpunkten för inrättandet av 1954 

års fastighetsbildningskommitté. Särskild vikt har lagts vid de beskrivningar och 

överväganden som gjordes av de fastighetsbildningssakkunniga (SOU 1944:46), 

eftersom dessa har visat sig vara särskilt betydelsefulla för förståelsen av de nuva-

rande fastighetsbildningsvillkoren.  

                                                      
19 Genom jorddelningslagen fick överlantmätaren befogenhet att fastställa sådana avstyck-

ningar som inte var förenade med sammanläggning, medan ägodelningsdomaren hade rätt att 

fastställa övriga jorddelningsförrättningar. Befogenheten att ändra, återförvisa eller undanröja 

förrättningar förbehölls däremot ägodelningsrätten (Prawitz 1951 s. 186). 
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3.3.1 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till revision av 
lagstiftningen angående avstyckning m.m., SOU 1936:26 

På begäran av riksdagen tillsattes 1931 en kommitté som antog namnet Sociala 

jordutredningen. Sociala jordutredningens uppgift var bland annat att utreda 

tillämpningen av arrendelagstiftningen och att fortsätta utreda de ekonomiska för-

utsättningarna för mindre bemedlade att erhålla egna lantbruk. I uppdraget ingick 

även att föreslå åtgärder i syfte att komplettera ofullständiga jordbruk (SOU 

1932:1 s. 5). Sociala jordutredningen avgav ett flertal betänkanden varav ett (SOU 

1936:26) avsåg en översyn av lämplighetsprövningen vid avstyckning. 

Sociala jordutredningen fick 1933 även till uppgift att utreda om tillämpningen 

av 19 kap. 3 § i JDL, dvs. av de jordpolitiskt motiverade lämplighetsbestämmel-

serna, hade varit gynnsamma för bildandet av bärkraftiga jordbruksfastigheter. 

Särskild vikt skulle fästas vid tilldelningen av ägoslag (SOU 1936:26 s. 7).  

Utredningen genomförde en omfattande undersökning och kom fram till "att 

myndigheterna på ett i stort sett tillfredsställande sätt handhaft tillämpningen av 

bestämmelserna om avstyckning" men att en "livlig uppmärksamhet" ägnades åt 

frågor som handlade om nybildning av fastigheter genom avstyckning. Utred-

ningen anförde i motiven till ändringarna i jorddelningslagen att man måste sträva 

efter att åstadkomma nybildade fastigheter som utifrån de naturliga förutsättning-

arna var så lämpliga för sitt ekonomiska ändamål som möjligt. Eftersom för-

hållandena skiftade från fall till fall behövde skiftesmyndigheterna en viss frihet 

att inom lagens ram anpassa tillämpningen (s. 42).  

Det konstaterades att lagstiftningen brast i vissa avseenden. Det fanns ett 

behov av en ökad tilldelning av odlingsmark i syfte att skapa utvecklingsmöjlig-

heter. Betesfrågan behövde beaktas och bestämmelserna om skogstilldelning ses 

över (s. 43).   

Trots att de flesta av de nybildade fastigheterna hade blivit lämpliga för sitt 

ändamål var det en allmän önskan från de tillämpande myndigheterna att lagstift-

ningen tydliggjordes. Återigen kunde det konstateras att det inte var möjligt att 

införa några arealbestämmelser, speciellt inte för jordbruksfastigheter, eftersom 

förhållandena var så skiftande över landet. Vid avstyckning av jordbruksfastig-

heter ansåg utredningen att ägoslagens sammansättning skulle anpassas för att ge 

innehavaren och dennes familj ”bärgning och sysselsättning” (s. 44). 

3.3.2 Proposition 1937:232 med förslag till lag angående ändring i vissa delar 
av lagen om delning av jord å landet, m.m. 

De lagändringar som genomfördes till följd av sociala jordutredningens arbete 

syftade huvudsakligen till att tillgodose betesbehovet, skapa utvecklingsmöjlig-

heter för jordbruket genom nyodling och säkerställa skogstilldelningen (prop. 

1937:232 s. 31). I bilaga 3 redovisas 19 kap. 3 § JDL, lag 30 april 1937 (SFS 

1937:164), efter översynen som innebar en fullständig omarbetning av paragra-

fen. Lagtexten motsvarar 1938 års lydelse.  
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I samma proposition behandlades även en ändring av lagen 18 juni 1926 om 

sammanläggning av vissa fastigheter å landet (SFS 1926:336) som syftade till att 

möjliggöra sammanläggning av fastighet eller fastighetsdel med olika primära 

skifteslag (dvs. byar, enstaka hemman och lägenheter). 

Chefen för justitiedepartementet, Karl Gustaf Westman, ansåg liksom Sociala 

jordutredningen att det inte var lämpligt att ta in några utförliga föreskrifter om 

fastigheternas storlek och ägoinnehåll, eller att överhuvudtaget införa ”en mång-

fald av detaljbestämmelser” (prop. 1937:232 s. 31). Vad gällde lämplighetspröv-

ningen vid sammanläggning underströk Westman att såväl samhällets som den 

enskildes intressen skulle beaktas samt att hänsyn skulle tas till både stamfastighet 

och styckningslott (s. 57).  

För vissa delar av landet, särskilt den norrländska glesbygden, ansågs det vara 

av både socialt och jordbrukspolitiskt intresse att den stödskog (skog till stöd för 

jordbruket utöver husbehovsskog) som fanns kvar för jordbruket inte avskildes 

därifrån (s. 17). Westmans uttalande i den frågan överensstämde med grundtanken 

i betänkandet. Den fördel som det innebar för ett befintligt jordbruk av att ha stöd-

skog fick inte minskas genom jorddelning (s. 34). Lagrådet, som i övrigt instämde 

i Sociala jordutredningens förslag, argumenterade emot en sådan skärpning av 

lagregeln avseende stödskog, eftersom man ansåg att en sådan lagregel motver-

kade intresset av att skapa nya självständiga jordbruk och begärde därför att for-

muleringen ”samt jordbrukets fördel av stödskog icke därigenom minskas” skulle 

strykas ur lagtexten (s. 62 f.). Westman delade inte lagrådets uppfattning, som han 

menade var av jordpolitisk natur. Han ansåg att ”jordbrukets förhållandevis svaga 

ställning” i de berörda landsdelarna krävde särskilda hänsyn. Departementschefen 

Westman (s. 65): 

”Den grundtanke varpå såväl sociala jordutredningens förslag 

som det remitterade förslaget i denna del bygger innebär, att 

den stödskog som i de ifrågavarande delarna av landet finnes 

kvar för jordbruket icke bör avskiljas därifrån, samt att för 

dessa landsdelars vidkommande den fördel ett bestående jord-

bruk har av stödskog icke skall få minskas genom jorddelning.” 

Westman fick gehör för sin uppfattning och bestämmelsen om skogstilldelning 

kom att kvarstå även sedan riksdagen hade behandlat frågan, 19 kap. 3 § 3 p. a 

JDL (s. 64 f.). 

3.3.3 Fastighetsbildningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om 
ändring i vissa delar av lagen om delning av jord å landet samt lag om 
sammanläggning av fastigheter å landet, SOU 1944:46 

En motion vid 1938 års riksdag med krav på genomgripande förändringar i jord-

delningslagstiftningen resulterade i en riksdagsskrivelse med en begäran om över-

syn av jorddelningslagen. En grupp sakkunniga tillkallades därför 1939, vilken 

kom att anta namnet fastighetsbildningssakkunniga. I direktiven framgick att 



De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse för fastighetsindelningen  

– en historisk översikt 

 45 

skiftesinstitutet skulle anpassas till moderna tekniska och ekonomiska förhållan-

den liksom att det måste göras både enklare och billigare. Dessutom betonades 

behovet av att skapa jordbruksfastigheter som var lämpliga för rationell jord-

bruksdrift i kombination med åtgärder för att förhindra olämplig jorddelning 

(SOU 1963:68 s. 87). De sakkunnigas arbete resulterade i flera partiella lagstift-

ningsreformer i syfte att främja enkelhet och snabbhet i fastighetsbildningsären-

den och underlätta för jordbrukets rationalisering. Omfattande ändringar i 

avstyckningsinstitutet genomfördes 1947 och i ägoutbytesinstitutet 1951.  

En fråga som aktualiserades i samband med 1947 års ändringar i regelverket för 

avstyckning var om det var möjligt att kringgå lämplighetsprövningen genom att 

använda sig av något annat fastighetsbildningsinstitut än avstyckning. Motsvarande 

regler fanns nämligen inte för laga skifte även om avsikten vid 1937 års ändringar i 

19 kap. JDL antagligen hade varit att lämplighetsbestämmelserna skulle tillämpas 

analogt även vid laga skifte. En sådan tolkning tycktes inte heller ha blivit ifrågasatt i 

rättspraxis. Även om det ansågs vara en lagteknisk ofullkomlighet fick de allmänna 

fastighetsbildningsvillkoren som gällde för avstyckning således även betydelse för 

tillåtligheten av laga skifte (SOU 1944:46 s. 7). 

Parallellt med de reformarbeten som främst rörde avstycknings- och sammanlägg-

ningsinstituten arbetade de sakkunniga för att göra jorddelningslagstiftningen til-

lämplig inom de stadsdelar som ”var av landsbygdskaraktär”.20 Detta resulterade 

i lagen den 27 februari 1948 med särskilda bestämmelser om fastighetsbildning 

inom vissa områden av stad. Samtidigt utfördes det åtgärder i syfte att göra reg-

lerna för stad tillämpliga inom landsbygdskommuner (SOU 1963:68 s. 88). 

Bakgrunden till de fastighetsbildningssakkunnigas uppdrag var det alltmer 

framträdande behovet av ökad hänsyn till jordbruksekonomiska aspekter vid 

delning av jordbruksmark och en önskan om att förhindra olämplig jorddelning. I 

utredningsdirektiven uttrycktes det att man ville gå längre i regleringen än vad 

tidigare lagstiftningsreformer hade lyckats åstadkomma genom 1926 års 

jorddelningslagstiftning respektive 1937 års ändringar i villkoren för avstyckning. 

De sakkunnigas uppdrag bestod egentligen av en mer omfattande revision av 

fastighetsbildningsinstitutet, men av hänsyn till såväl uppdragets omfattning som 

beroendet av andra pågående utredningar utgjorde det här aktuella förslaget enbart 

en delrevision av jorddelningslagstiftningen. De regelverk som ansågs särskilt 

angelägna att ta itu med och som var möjliga att bryta ut avsåg avstyckning och 

sammanläggning, vilka därmed blev föremål för en översyn21 (SOU 1944:46 s. 5).  

  

                                                      
20 Eftersom fastighetsregisterlagstiftningen var styrande gällde jorddelningslagen enbart sådana 

fastigheter som var upptagna i jordregistret. För stadsområden gällde i stället 1917 års lag om 

fastighetsbildning i stad. 
21 Ändringar i jorddelningslagen och sammanläggningslagarna (för vissa delar av Kopparbergs 

län fanns särskilda bestämmelser om delning och sammanläggning av jord, den så kallade 

Dalalagen) hade genomförts 1940 i syfte att utvidga möjligheten att kombinera laga skifte med 

sammanläggning (s. 49). 



 46 

Om ändringarna i sammanläggningsinstitutets sades (s. 7): 

”Om alltså en partiell revision av jorddelningslagen nu lämpli-

gen kan koncentreras till avstyckningsreglerna, så kommer 

reformen dock, om den icke skall stanna vid vissa detaljer, att 

beröra även sammanläggningsinstitutet. De härav påkallade 

ändringarna i sammanläggningslagen behövde måhända icke 

bli så djupgående. Emellertid synes lämpligt att redan nu vid-

taga vissa andra ändringar i denna lag, särskilt undanröja 

några för närvarande bestående men mindre behövliga legala 

hinder mot institutets begagnande, vilka vålla besvärligheter i 

praxis och motverka intresset att kunna genom sammanlägg-

ning förbättra fastighetsindelningen. De tilltänkta nyheterna 

äro av sådan omfattning att deras genomförande lämpligen 

torde få natur av helt ny lag om sammanläggning.” 

Socialpolitiken hade ändrat inriktning och i stället för att uppmana till parcellering 

ansågs det nu vara angeläget, ur både socialpolitisk och näringspolitisk synpunkt, 

att de jordbruk som bildades var bärkraftiga. Genom att erbjuda krediter till för-

månliga villkor och stöd till torrläggnings- och nyodlingsföretag kunde de som 

ville ägna sig åt jordbruk införskaffa lämpliga fastigheter. De sakkunniga såg 

inget direkt samband mellan den pågående urbaniseringen och villkoren för jord-

delning. I stället antog man att inflyttningen till städerna i första hand hängde 

samman med ökade inkomstmöjligheter och stadens ”bekvämligheter och nöjen”. 

Möjligen handlade det också om att kroppsarbete valdes bort till förmån för 

intellektuella yrken (s. 65 f.). 

De främsta nyheterna i förslaget från de fastighetsbildningssakkunniga gällde 

den jordpolitiska kontrollen vid avstyckning, eftersom det hade visat sig att denna 

jorddelningsform hade lett till den största skadan för jordbruket. Medan laga skifte 

i regel avsåg att lösa upp förhållanden som uppstått genom arv och samägande, 

kunde avstyckning påkallas av sökande som för egen del saknade intresse av att 

styckningslotten blev lämplig för sitt ändamål. Ofta handlade det om att skilja 

skog från jordbruksmark vilket inte var möjligt att åstadkomma genom laga skifte 

(s. 6). 

De sakkunniga lyfte fram principiella problemställningar i frågor rörande jord-

bruk och fastighetsbildning i stället för att ”inlåta sig på någon redogörelse för 

eller granskning av resultaten av olika forskningar på detta område” (s. 55). Så 

här beskrevs den uppkomna situationen (s. 62): 
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”Ovan har framhållits, hurusom parcelleringen av jordbruks-

jorden vida överskridit gränserna för vad som kan anses 

betingat av naturförhållandena eller önskligt ur näringspolitisk 

synpunkt. Ej sällan äro fastigheterna illa arronderade, 

sammansatta av många ägoskiften, som kunna ligga på långt 

avstånd från varandra och ha ur bruknings- och hägnads-

synpunkt olämplig form. Stundom ha fastigheterna ej skog ens 

till husbehov, oaktat trakten är skogrik. På fastighetsindelning-

ens konto kan man ock mången gång skriva sådana brister som 

att fastigheten saknar för kreatursbetning lämplig mark, att pro-

portionen mellan olika ägoslag är otillfredsställande samt att 

indelningen och befintliga väg- och dikessystem illa motsvara 

varandra. Det är icke blott jordbruksfastigheterna, som sålunda 

lida av bristfälligheter. Ovanligt är icke att t.ex. en för skogs-

bruk avsedd fastighet utan att naturen tvingat därtill blivit illa 

arronderad eller för liten för ett rationellt bruk eller att bostads-

lägenhet är mindre lämplig för sitt ändamål.” 

Följande orsaker lyftes fram som förklaring till de ovan redovisade missför-

hållandena (s. 62): 

• Fastighetsbildningen var till stor del beroende av äldre förhållanden. 

• Utvecklingen, och därmed även behoven, hade förändrats över tid och 

denna utveckling hade varit svår att förutse. 

• De enskilda hade haft för stor frihet att bestämma över jorddelningen. 

• Lagstiftaren hade lagt för stor vikt vid andra synpunkter än de jord-

bruksekonomiska vid regleringen av jordbruksfastigheter. 

Av dessa orsaker ansåg man att de två sistnämnda, dvs. de enskildas frihet i kom-

bination med bristande lagreglering, hade varit avgörande för den negativa 

utvecklingen på jorddelningsområdet (s. 62). 

Fastighetsbildningens jordpolitiska funktion ansågs vara mycket begränsad, i 

vart fall om man bortsåg från sammanläggningsinstitutet och de sällsynta omskif-

tena22. Reglerna var i första hand inriktade på att förhindra försämringar (s. 49). 

De förbud mot och inskränkningar i jorddelningen som med tiden hade införts 

hade till en början statsfinansiella orsaker. Men detta synsätt hade ändrats 

successivt och skälen bakom den jordpolitiska styrningen kom med tiden att 

fokusera på nationalekonomiska och sociala aspekter (s. 48). 

Fokus låg alltjämt på jordbruksnäringens behov även om hänsyn togs till såväl 

andra näringar som socialpolitiska krav (s. 55). Detta var en följd av att jord-

bruksnäringen, trots försöken till nyodling, hade tagit allvarlig och kanske till och 

med obotlig skada av den fria jorddelningen, parcelleringen och skogsköpen 

                                                      
22 Under vissa omständigheter fanns möjligheten att omskifta lagligen delad jord, jfr omarron-

dering (prop. 1969:128 s. A 1). 
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(s. 63). Kritik framfördes mot att nuvarande jordbruksfastigheter var för små för 

att jordens produktionsförmåga skulle kunna utnyttjas och företagen bli ekono-

miskt lönsamma (s. 55). Dessutom behövdes regler till skydd mot parcellering av 

skogsmark (s. 88). Även om det kunde konstateras att de jordpolitiska villkoren, 

och särskilt de 1937 genomförda lagändringarna, utan tvekan hade gjort nytta23 

fanns åtskilliga brister i restriktionernas effektivitet (s. 68). 

Om fastighetsindelningens grundläggande funktion uttryckte de sakkunniga 

(s. 47): 

"Fastigheterna äro enheterna i en officiell indelning av landets 

jord, den fasta egendomen. Denna indelning har till ändamål att 

individualisera rättsobjekten. Den ingår som ett led i ett system, 

som syftar till att öka rättssäkerheten och möjliggöra för de 

enskilda att beträffande jord företaga rättshandlingar, särskilt 

överlåtelser och pantsättningar, utan att behöva verkställa 

besittningsöverlåtelser eller inlåta sig på att själva närmare fix-

era och beskriva de avsedda rättsobjekten genom uppgifter om 

gränser, adpertinenser o.d."  

Det var insikten om att privat jorddelning stod i strid med den officiella fastig-

hetsindelningens rättsliga syften som var det främsta skälet till att lagstiftaren så 

småningom försökte frånta de enskilda makten att bilda egna fastigheter. Dessu-

tom ansåg man att det inte var någon idé att se till att nya fastigheter var lämpliga 

om de när som helst kunde upplösas genom sämjedelning (s. 53). De sakkunniga 

anförde (s. 48): 

”Det var parallellt med införandet av allt större lättnader i de 

jordpolitiska restriktionerna som den tanken kom till allt tydli-

gare uttryck i lagstiftningen att ändring i fastighetsindelningen 

måste utföras av offentlig myndighet, ändå att sakägarna äro 

ense.” 

Den jordpolitiska kontrollen ansågs vara i linje med fastighetsindelningens funk-

tion, men genom att bara införa förbud mot sådana ändringar som orsakade för-

sämringar vanns å andra sidan inga förbättringar. De sakkunniga skilde på 

fastighetsindelning och brukande. Hur enskilda brukningsenheter utformades var 

den enskilde jordägarens ensak. Att fastighetsbildning kunde ses som en indirekt 

jordpolitisk metod för att försöka motverka bildandet av olämpliga bruknings-

enheter hindrade inte det faktum att metoden kunde vara effektiv. Genom att bruk-

ningsenheterna hade en tendens att följa fastighetsindelningen vanns mycket bara 

genom att skapa lämpliga fastigheter. Bristen hos allt för små fastigheter neutra-

liserades inte av det faktum att de var i samme ägares hand, inte ens om de 

brukades som en enhet. Sambandet mellan fastigheterna ansågs vara för löst i och 

med att dessa kunde överlåtas separat (s. 49 f.). 

                                                      
23 Detta kunde konstateras efter studier av ett större antal jorddelningsärenden från olika delar 

av landet under de senaste decennierna. 
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De sakkunniga menade att det var fastighetens "tillräcklighet" för att åstad-

komma ett bärkraftigt jordbruk som skulle bedömas. Gränsen för vad som ansågs 

vara bärkraftigt gick vid så kallade ofullständiga jordbruk. Exakt var den gränsen 

gick var inte möjligt att uttrycka i lag utan måste i stället bedömas individuellt. 

Bland de inverkande faktorerna nämndes jordmånen, klimatet, fastighetens arron-

dering och sammansättning av ägoslag samt möjligheten att avsätta jordbrukspro-

dukterna och därmed även frågan om produktionsinriktning. Dessutom ansåg man 

att dessa omdömen med hänsyn till utvecklingen enbart kunde äga temporär 

giltighet. I viss mån måste de även bli av subjektiv natur, bland annat beroende 

på vilken levnadsstandard som avsågs vid bedömningen av om kravet på ett bär-

kraftigt jordbruk var uppfyllt (s. 58). Stödjordbruk, vilka huvudsakligen användes 

som tillskott till försörjningen, skulle dock tillåtas även fortsättningsvis, främst av 

sociala skäl (s. 61 f. och s. 119). 

Erfarenheten pekade mot att det fanns ett behov av att införa en bestämmelse 

som förhindrade sådan delning av skogsmark för privata syften, som innebar att 

möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen märkligt försämrades (s. 104). 

Om syftet med fastighetsbildningen kopplat till lämplighetsprövningen 

uttrycktes (s. 47 f.):  

"Fastighetsbildningen kan dock icke få slaviskt följa de enskilda 

jordägarnas vilja. Det måste tillses att icke oreda i rättsför-

hållandena uppkommer genom nybildningarna. Viss stabilitet i 

indelningen kräves också för att den skall kunna fylla sin funkt-

ion, och ändringarna böra därför icke verkställas utan viss 

lämplighetsprövning från myndigheternas sida." 

I begreppet stabilitet ingick att en ändring i fastighetsindelningen inte skulle avse 

ändamål av tillfällig natur. Ändamål som var allt för individuella skulle inte tillå-

tas. I stället borde krav ställas på att fastighetens användningssätt skulle vara 

sådant att det kunde antas bli varaktigt tillämpat24. Genom detta förfaringssätt 

menade de sakkunniga att man uppnådde en mer objektiv tillämpning av lämplig-

hetsprövningen (s. 77). Om lämplighetsbegreppet sades vidare (s. 83):25 

"Begreppet lämplighet är tänjbart. Det omfattar en serie lämp-

lighetsgrader från det ideala ned till gränsen för det klart 

olämpliga. Fråga är, huruvida man bör fordra mer än ett mini-

mum av lämplighet."  

Utöver kravet på ändamålets varaktighet ansåg de sakkunniga att krav borde 

ställas på ändamålets aktualitet26 så att inte fastighetsbildningen genomfördes för 

tidigt i förhållande till tidpunkten för den faktiska användningen av marken. Detta 

skulle i så fall medföra att förutsättningarna för att bedöma lämplighetsfrågan 

                                                      
24 Jfr varaktighetskravet i 3 kap. 1 § 2 st. FBL. 
25 Angående då gällande lagstiftning konstaterade de sakkunniga att tolkningsutrymmet var 

stort.  
26 Jfr aktualitetsvillkoret i 3 kap. 1 § 2 st. FBL. 
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försämrades. Aktualitetsfrågan ansågs ha störst betydelse vid avstyckning för 

bostadsändamål (s. 78 f.). 

Några detaljbestämmelser om hur fastigheter för bostadsändamål skulle vara 

beskaffade ansågs inte behövas för enstaka fastigheter på landsbygden. Om det 

däremot handlade om tätbebyggelse menade man att planlagstiftningen innehöll 

tillräckliga medel för nödvändig sådan detaljreglering. I viss mån kunde dock 

lämplighetskraven i utomplansbestämmelserna med tillhörande utredningar vara 

vägledande (s. 88 f.). 

Från lämplighetsreglerna föreslog de sakkunniga en generell möjlighet till 

undantag för det fall de ingående fastigheterna var bristfälliga redan från början, 

19 kap. 15 § 2 st. JDL.27 

Erfarenhetsmässigt hade det visat sig att den jordpolitiska kontrollen i huvud-

sak skedde genom överlantmätarens granskning av förrättningarna (s. 73). Ibland 

framfördes åsikten att innehållet och utseendet på de materiella lagreglerna var av 

mindre betydelse än vem som utförde prövningen, och att felet med det nuvarande 

systemet var att hänföra till ”förfarandet och de fastighetsbildande myndigheter-

nas icke tillräckliga sakkunskap på området” (s. 69). De sakkunniga kommen-

terade, men ställde sig inte bakom, det tidigare förslaget att låta överlantmätaren 

ingå i ägodelningsrätten (se jordstyckningskommissionens betänkande 1920) 

(s. 69 ff.). Man menade att lösningen borde handla om att skärpa kontrollen under 

förrättningen i stället för att genomföra organisatoriska reformer samt att det var 

önskvärt att överlantmätarens prövning skedde under ett så tidigt stadium av för-

rättningen som möjligt (s. 72).  

Ett förslag som framlades av de sakkunniga var att inrätta en ny institution, 

fastighetsbildningsnämnd, sammansatt av ledamöter från egnahemsnämnder, hus-

hållssällskap, skogsvårdsstyrelser och jordbrukskommissioner. Dessa nämnder 

skulle fungera som rådgivande till överlantmätaren och deras utlåtande skulle 

inhämtas i vissa särskilda fall, framför allt beroende på ärendets betydelse för 

näringslivet i bygden. Dessutom fanns förväntningar på att samarbetet mellan 

fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighetsbildningsnämnderna skulle leda 

till utarbetande av normer och anvisningar av betydelse för lagtillämpningen 

(s. 73 ff.). 

Särskilt om förhållandet till planlagstiftningen 

De sakkunniga var tydliga med att fastighetsbildning inte fick motverka planer 

för samhällen och tättbebyggda områden. Dock påpekades det samtidigt att sådan 

fastighetsbildning som överensstämde med plan inte per automatik kunde anses 

vara tillåten. Man menade att den lämplighetsprövning som skedde i samband 

med planläggning enbart innefattade en prövning utifrån vissa särskilda aspekter, 

och att planens antagande inte utgjorde något definitivt avgörande, utan att änd-

ringar kunde aktualiseras. De konstaterade även att fastighetsbildningen måste 

                                                      
27 Jfr 3 kap. 9 § FBL. 
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utmärkas av en ”större planmässighet” i områden där tätare bebyggelse hade upp-

stått eller där sådan kunde väntas (s. 120 f.). Samtidigt ansåg de sakkunniga att 

prövningen av sådana jordpolitiska villkor som inte var av planmässig natur var 

en uppgift för fastighetsbildningsmyndigheten och att denna inte kunde överföras 

till planärendena. Skälen för detta var bland annat kompetensfrågan hos planmyn-

digheten, hanteringen av dispensprövningar och den jordpolitiska granskningen 

(s. 122 f.). Förslaget till 19 kap 12 § 2 st. JDL löd som följer:28 

De sakkunniga var medvetna om att jordägare som fick avslag på sin begäran om 

avstyckning med hänsyn till den jordpolitiska prövningen i vissa fall hade möjlig-

het att i stället begära tomtindelning för att på så sätt åstadkomma den önskade 

fastighetsindelningen. De sakkunniga menade att den jordpolitiska kontrollen inte 

skulle vara beroende av vilken lagstiftning som var tillämplig, lagen om fastig-

hetsbildning i stad eller jorddelningslagen. De ansåg därför att det krävdes en 

revision av reglerna avseende fastighetsbildning i stad, men att denna fråga låg 

utanför ramen för de sakkunnigas uppdrag (s. 121 ff.). 

Vidare förordade de sakkunniga ett avskaffande av institutet avstycknings-

plan, eftersom man ansåg att dessa planer uppvisade så stora likheter med 

byggnadsplanerna att det inte var motiverat med ett eget planinstitut i 

jorddelningslagen (s. 128).29 

3.3.4 Proposition 1947:232 med förslag till lag angående ändring i lagen om 
delning av jord å landet 

Propositionen med förslag till lag angående ändring i lagen om delning av jord å 

landet (prop. 1947:232) föranleddes av de fastighetsbildningssakkunnigas betän-

kande från 1944. De aktuella ändringarna gällde främst de materiella reglerna om 

förutsättningarna för avstyckning i 19 kap. JDL samt förslaget till en ny lag om 

sammanläggning.30 Övriga lagförslag hade huvudsakligen karaktären av följdänd-

ringar (s. 50). De genomförda lagändringarna avseende 19 kap. JDL, lag 19 sep-

tember 1947 (SFS 1947:700), redovisas i bilaga 4. Lagtexten motsvarar 1948 års 

lydelse. 

                                                      
28 Jfr 3 kap. 2 § FBL. 
29 Se avsnitt 3.2.4 för en närmare beskrivning av institutet avstyckningsplan. 
30 Genom en lagstiftningsåtgärd 1945 inskränktes även rätten att förvärva jordbruksfastigheter 

i syfte att förhindra sådana förvärv av skogsbruksfastigheter som skulle kunna vara till skada 

för jordbruket.  

19 kap. 12 § 2 st. JDL 

Gälla för område beträffande fastighetsbildningen eller byggnadsverksamhet-

ens ordnande, enligt vad därom stadgats, viss plan eller särskilda bestämmelser, 

må avstyckning därstädes ej ske på sådant sätt att planen eller bestämmelserna 

motverkas eller områdets ändamålsenliga bebyggande eller lämpliga indelning 

i tomter eller andra fastigheter försvåras. 
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Lantmäteristyrelsen beskrev i sitt yttrande vissa tecken på ett pågående trend-

brott. I stället för 1800-talets befolkningsökning och den medföljande parcelle-

ringen var en avfolkning av landsbygden att vänta. Statistiska undersökningar 

stödde detta och stagnationen i folkökningen hade lett till att antalet avstyckningar 

för nybildning av nya brukningsenheter hade minskat över hela landet, med 

undantag för de nordligaste länen, och ersatts av ”en tendens till sammanslagning 

av brukningsenheter”. Man befarade att denna utveckling skulle leda till att nya 

enheter skulle bli olämpliga och anförde att jordpolitikens främsta uppgift var att 

”ifrån början söka leda utvecklingen”. Lantmäteristyrelsen menade att ett upp-

ställande av lämplighetsvillkor för sammanläggning inte var tillräckligt utan för-

ordade instiftande av ett nytt institut för sammanläggningsplanering (s. 61). 

Vad gällde villkoren för avstyckning betonade chefen för justitiedeparte-

mentet, Herman Zetterberg, att dessa inte fick göras för stela. Hänsyn skulle kunna 

tas till att förhållandena växlande över landet (s. 111). Som ett riktmärke för det 

allmänna lämplighetskravet ansåg Zetterberg att mindre jordbruksfastigheter inte 

fick bildas än att de ”beräknades äga full bärighet” (s. 113). Vid bedömningen 

skulle man ta hänsyn till brukarens samtliga inkomster av fastigheten, dvs. även 

från skog och bete. Vid prövningen av lämpligheten avseende fastigheter för stöd-

jordbruk skulle det dock tillåtas att fastigheten gav brukaren en mindre inkomst, 

om det kunde antas – med hänsyn till förhållandena på orten – att denne kunde få 

en tillfredsställande inkomst vid sidan av jordbruket (s. 116 f.).  

Om stabiliteten i fastighetsbildningen uttryckets (s. 116):  

”Vid all fastighetsbildning bör en viss stabilitet i fastighetsin-

delningen eftersträvas och som regel gälla, att fastighet icke må 

bildas, där det föreligger anledning till antagande att fastig-

heten icke skall kunna bestå på längre sikt.” 

Sådana förhållanden som bara hade betydelse för ”jordägarens person” eller till-

fälliga arbetsförhållanden skulle ”i allmänhet icke få tagas i beräkning” (s.116). 

I enlighet med de sakkunnigas förslag förordades följande inskränkningar 

gällande ändamålet för vilken den avstyckade fastigheten var avsedd att användas. 

Avstyckning skulle enligt 19 kap. 2 § JDL inte tillåtas om: 

• Fastigheten inte kunde antas bli varaktigt lämpad för sitt ändamål 

(varaktighetskravet).  

• Fastigheten inte kunde antas få varaktig användning för det avsedda 

ändamålet inom en nära förestående tid (aktualitetsvillkoret). 

Med begreppet fastigheten avsågs samtliga ingående styckningsdelar, såväl stam-

fastighet som styckningslott, inklusive den slutgiltiga fastigheten vid samman-

läggning. Genom aktualitetsvillkoret begränsades framförallt spekulativa 

avstyckningar, särskilt så kallade avstyckningar på lager för att möta eventuella, 
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framtida behov.31 Avstyckning på lager definierades som ”avstyckning av lägen-

heter, av vilka flera eller färre icke blivit överlåtna”. Sådana avstyckningar skulle 

inte tillåtas om de nybildade fastigheterna inte kunde förväntas få användning för 

det avsedda ändamålet inom den närmaste framtiden (s.146). 

De sakkunniga föreslog även en bestämmelse som förhindrade avstyckning 

när markanvändningen var beroende av tillstånd från annan myndighet och sådant 

tillstånd inte hade inhämtats. Mot detta förslag framfördes dock vissa invänd-

ningar. Zetterberg förordade senare att låta denna del av förslaget utgå och hänvi-

sade till att annan lagstiftning och de övriga lämplighetsvillkoren (varaktighets-

kravet och aktualitetsvillkoret) var tillräckliga. Lagförslaget utformades därför i 

enlighet med detta (s. 153 f.).  

Ett annat förslag från de sakkunniga som inte heller genomfördes gällde 

inrättandet av särskilda rådgivande nämnder, fastighetsbildningsnämnder, då det 

visade sig att den tilltänkta funktionen blev inaktuell med anledning av ett 

parallellt lagförslag om att bilda lokala lantbruksnämnder. Dessa ersatte egna-

hemsnämnderna32 men fick en delvis annan funktion, bland annat att medverka 

vid utövandet av den jordpolitiska kontrollen vid nybildning av jordbruksfastig-

heter (s. 72 f. samt prop. 1947:75 s. 313 ff.).33 

I departementsförslaget infördes vissa lagregler om undantag från lämplig-

hetsprövningen, men däremot inte generella som de sakkunniga förordade utan 

enbart avseende avstyckning av jordbruks- och skogsbruksfastigheter, 19 kap. 3 § 

4 mom. JDL.34 Zetterberg konstaterade att det därigenom blev möjligt att bilda 

fastigheter med brister ur lämplighetssynpunkt. Dessutom kunde sådana fastig-

heter bildas som var mindre lämpliga än innan. För att undantag skulle medges 

krävdes det därför att avstyckningen var ”oundgängligen erforderlig för att i annat 

hänseende vinna en i jämförelse med olägenheterna av delningen betydande för-

del för jordbruksnäringen”. Med hänsyn till den jordpolitiska kontrollen som 

rationaliseringsorganen och fastighetsbildningsmyndigheterna utövade ansågs det 

knappast troligt att undantagsbestämmelsen skulle komma att överutnyttjas 

(s. 168 f.).  

I den sedermera beslutade lagtexten formulerades bestämmelsen till skydd mot 

skadlig delning av skog så att möjligheten att utnyttja skogen inte skulle undergå 

                                                      
31 Detta behov hade även understrukits av departementschefen i samband med 1937 års revision 

av de jordpolitiska villkoren i 19 kap. 3 § JDL. 
32 Egnahemsnämnderna var till en början en del av hushållningssällskapen. Egnahems-

nämndernas uppgift var mellan åren 1904–1940 att förmedla lån till mindre bemedlade lands-

bygdsbor så att dessa fick möjlighet att förvärva jordbruks- eller bostadslägenheter. Efter 1940 

förstatligades egnahemsnämnderna och från 1948 övertogs den statliga låneverksamheten av 

kommunala förmedlingsorgan som utöver finansiering av jordbruk även sysslade med bostads-

finansiering (Losman 2005, avsnitt 18.5). 
33 Jordbrukspolitikens riktlinjer behandlades av 1942 års jordbrukskommitté, vars betänkande 

avlämnades 1946 (SOU 1946:42, 46 och 61), samt av 1947 års riksdag (prop. 1947:75). Den 

jordbrukspolitiska målsättningen fokuserade på jordbruksbefolkningens inkomstmöjligheter. 

En förutsättning för ökade inkomster var band annat yttre rationaliseringsåtgärder i form av 

arealutvidgning samt en förbättrad arrondering och ägosammansättning (prop. 1947:75 s. 201). 
34 Jfr 3 kap. 9 respektive 10 §§ FBL. 
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försämring av någon betydelse i stället för uttrycket märkligt försämras som 

användes i propositionen, 19 kap. 3 § 3 mom. JDL. 

Zetterberg ansåg i likhet med de fastighetsbildningssakkunniga att systemet 

med avstyckningsplan skulle utmönstras ur jorddelningslagstiftningen. Behovet 

borde i stället tillgodoses genom planlagstiftningen respektive skyddsreglerna i 

jorddelningslagen (s. 134).  

I departementsförslaget till byggnadslag (5 §, se avsnitt 3.4.3) förutsattes det 

att mark som skulle användas för tätbebyggelse ur planläggningssynpunkt hade 

bedömts vara ”från allmän synpunkt lämpad för ändamålet”. Dessutom innehöll 

byggnadslagen föreskrifter om upprättande av stadsplan respektive byggnadsplan 

för sådana områden där tätbebyggelse hade uppstått eller var att förvänta. Med 

anledning av detta uttalade Zetterberg: 

”Givetvis bör avstyckning icke ske så att blivande planläggning 

av dylikt område försvåras eller att dess ändamålsenliga 

bebyggande motverkas.” 

Med anledning av det ovan sagda infördes en motsvarande bestämmelse i 19 kap. 

13 § 3 momentet JDL35 (s. 185). 

Även sammanläggningsinstitutet framhölls som ett medel för att utvidga bruk-

ningsdelarnas areal. Zetterberg framförde att samma bestämmelser avseende 

nybildad fastighets lämplighet borde vara tillämpliga även vid sammanläggning 

(s. 223). Dessutom förordades att de villkor för sammanläggning som hade att 

göra med skifteslagsindelningen skulle tas bort (s. 233). 

3.3.5 Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed 
sammanhängande författningar, SOU 1947:47 

Beslutet att tillsätta sakkunniga (sedermera benämnda fiskerättskommittén) för att 

utreda fiskerättslagstiftningen i sin helhet och komma med förslag till ny lagstift-

ning fattades av regeringen 1943. Som resultat av fiskerättskommitténs arbete 

framlades bland annat ett förslag till en ny lag om rätt till fiske samt förslag till 

särskilda villkor till skydd för fisket i 19 kap. 3 och 12 §§ JDL. 

Efter att 1947 års riksdag hade beslutat om ändringar i jorddelningslagen 

(i enlighet med prop. 1947:232) konstaterade fiskerättskommittén att fiske-

näringen var i stort behov av ytterligare skyddsregler mot skadlig uppdelning. 

Eftersom restriktionerna i avstyckningsfriheten i första hand var inriktade på att 

skydda jordbruksnäringen gällde de inte för fiskenäringen med mindre än att dessa 

intressen sammanföll. Genom att använda reglerna för avstyckning eller laga 

skifte rådde det stor frihet att dela upp fiskerätter på flera fastigheter (SOU 

1947:47 s. 311 ff.).  

Om grunden till missförhållandena uttryckte fiskerättskommittén (s. 311): 

                                                      
35 Jfr 3 kap. 3 § FBL. I denna del utformades bestämmelsen i enlighet med stadsplane-

utredningens förslag (s. 180 samt SOU 1945:15 s. 119). 
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”Genom att fastighet jämte därtill hörande fiske blivit föremål 

för avstyckning har rätten till fiske ofta kommit att uppdelas på 

ett stort antal fastigheter, vilka antingen ha ensamrätt till fiske i 

viss del av ett fiskevatten eller ock andelsrätt i hela fiskevattnet. 

Genom att fiskerätten sålunda splittrats på många händer, ha 

missförhållanden uppkommit, vilka medfört krav på större åter-

hållsamhet med avseende på möjligheten att genom avstyck-

ningsförrättning kunna dela fiskerätten.” 

Med termen fiske avsågs såväl ensamrätt till fiske som del i stamfastighetens 

andel i samfällt fiske (s. 314). 

Antalet fiskeberättigade hade i vissa vatten blivit så stort att det hade medfört 

problem med att åstadkomma en rättvis fördelning av fiskerätterna. De med små 

andelar hade i praktiken möjligheten att överutnyttja sin fiskerätt i proportion till 

andelen. Detta ansågs särskilt stötande när de mindre andelarna tillhörde personer 

som var bosatta på annan ort medan de större andelarna tillhörde jordbruksfastig-

heter till vilka fiskerätten var av betydelse för deras funktion som självständiga 

brukningsenheter. Dessutom hade fiskevården drabbats eftersom de enskilda 

fiskarna hade tappat intresset för att vidta fiskevårdande åtgärder då det var 

osäkert om de skulle kunna dra nytta av sina insatser. Lantbruksstyrelsen hade i 

en tidigare framställning36 påtalat att möjligheten att erhålla fiskerätt genom köp 

av avstyckade och avsöndrade fastigheter var till ”stort men för fiskets rationella 

utnyttjande och för vidtagande av lämpliga fiskevårdsåtgärder” (s. 312). 

Fiskerättskommitténs förslag till lösning var att införa bestämmelser i jord-

delningslagens 19 kap. (3 och 12 §§ berördes) om att fisket inte skulle få uppdelas 

på ett sådant sätt att märkligt men uppkom för fiskenäringen på orten (s. 314).37 

3.3.6 Proposition 1950:60 med förslag till lag om rätt till fiske m.m.  

Förslaget till ny lag om rätt till fiske byggde på grundtanken att fisket i det öppna 

havet, ytterskärgården och vissa delar av de största sjöarna skulle vara fritt medan 

det i övrigt skulle vara förbehållet strandägarna.  

Fiskerättskommitténs förslag till ändringar i jorddelningslagen i syfte att för-

hindra olämplig uppdelning av fiske genom avstyckning resulterade i ett tillägg i 

19 kap. 12 § JDL, lag 1 december 1950 (SFS 1950:604).38 Lagtexten motsvarar 

1952 års lydelse. 

                                                      
36 Av den 5 januari 1942. 
37 Bestämmelsen hade viss likhet med de fastighetsbildningssakkunnigas förslag till mot-

svarande skyddsbestämmelse för skogsbruket. 
38 Med ikraftträdande den 1 januari 1951. Vissa remissinstanser inkom med synpunkter på den 

föreslagna formuleringen i 19 kap. 3 § JDL om förbud mot avstyckning som orsakar märkligt 

men för fiskenäringen i orten och slutligen ströks den delen av förslaget (s. 145). 
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Samtliga remissinstanser ansåg att det fanns ett starkt behov av skyddsregler som 

förhindrade fiske från att delas upp på allt för många andelar genom avstyckning 

(prop. 1950:60 s. 141). Särskilt oskiftat fiske hade visat sig vara problematiskt.  

Chefen för jordbruksdepartementet, Gunnar Sträng, ansåg inte att det fanns 

”tillräcklig anledning” att gå vidare med åtgärder för att få bilda särskilda fiske-

fastigheter men uteslöt inte heller att frågan kunde tas upp till förnyat övervägande 

längre fram (s. 145). 

3.3.7 Proposition 1950:177 med förslag till ändring i lagen om delning av jord 
å landet m.m.  

I propositionen behandlades vissa frågor om samspelet mellan avstycknings-

institutet och den nya byggnadslagen (SFS 1947:385), vilken hade trätt i kraft den 

1 januari 1948. Bland annat föreslogs det att länsstyrelsernas formella beslu-

tanderätt att i vissa fall fastställa avstyckning enligt 21 kap. 66 § JDL skulle 

ersättas med ett samrådsförfarande (prop. 1950:177 s. 2). För samhällen på lands-

bygden där byggnadslagens regler för stad var tillämpliga samt inom områden där 

stadsplan eller byggnadsplan hade fastställts gällde att avstyckningar skulle fast-

ställas av länsstyrelsen (s. 20). Sedan den 1 januari 1948 var utomplans-

bestämmelserna undantagna från länsstyrelsens fastställelseprövning (s. 31). 

Däremot gjordes inget åt länsstyrelsernas rätt att meddela avstyckningsförbud, 

vilket alltså var något annat än det i byggnadslagen uppställda förbudet mot tät-

bebyggelse. Chefen för justitiedepartementet, Herman Zetterberg, befarade att de 

nya kraven på planläggning av mark för tätbebyggelse av resursskäl inte skulle 

kunna förverkligas inom den närmaste tiden och ansåg därför att det fanns skäl 

för att behålla länsstyrelsens rätt att genom avstyckningsförbud förhindra sådana 

avstyckningar som borde föregås av planläggning (s. 71).39 

Zetterberg ansåg att det skulle framgå tydligt av lagen att avstyckning för 

bebyggelse inte fick ske i strid mot byggnadslagens förbud mot tätbebyggelse. 

Men eftersom förbudet mot avstyckning inte gällde helt undantagslöst krävdes 

viss anpassning i jorddelningslagen. Till bestämmelserna om att avstyckning inte 

fick verkställas så att områdets ändamålsenliga bebyggande försvårades eller 

lämplig planläggning motverkades gjordes ett tillägg om att avstyckning inte fick 

ske så att den kunde föranleda olämplig tätbebyggelse.40 Efter tillägget fick 

19 kap. 13 § 3 mom. 1 st. JDL följande utseende, lag den 26 maj 1950 (SFS 

1950:182).41 Lagtexten motsvarar 1952 års lydelse. 

                                                      
39 Se avsnitt 3.2.4 för en närmare beskrivning av begreppet avstyckningsförbud. 
40 Jfr 3 kap. 3 § FBL. 
41 Med ikraftträdande den 1 juli 1950. 

19 kap. 12 § 2 st. andra meningen 

Därvid må ej till ägovidd, som avstyckas, läggas andel i fiske, om därigenom 

skulle för fisket uppkomma men av någon betydelse. 
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Av 1952 års lagbok framgår att 21 kap. 66 § JDL har upphört att gälla (genom 

SFS 1950:260) i enlighet med propositionens förslag. I och med detta utmönstra-

des alltså länsstyrelsens möjlighet att i vissa fall fastställelsepröva avstyckningar.  

3.4 Städernas fastighetsbildnings-, plan- och byggnadslagstiftningar 
före fastighetsbildningslagens ikraftträdande 1972 

Denna del av den historiska översikten beskriver samhällets behov av att styra 

markanvändningen i städerna. Det främsta syftet är att redogöra för sådan lagstift-

ning som hanterar relationen mellan fastighetsbildning och planläggning. Utveck-

lingen av plan- och bygglagstiftningarna beskrivs i den mån detta bedöms bidra 

till helhetsförståelsen.  

Regelverken för statlig styrning och kontroll av bebyggelse och fastighetsbild-

ning i städerna, har sin grund i industrialiseringen åren 1850–1870, som ledde till 

att städerna började växa (Cervin 1983 s. 14). De växande städerna medförde krav 

på fastighetsbildning för såväl bostads- som industriändamål (s. 10). Under 1900-

talets första hälft gjordes flera ansträngningar för att förekomma sådan oönskad 

tätbebyggelse som följde av den snabba samhällsutvecklingen.  

Utöver kraven på reglering av bebyggelse i expansionsorter42 uppstod problem 

med så kallad randbebyggelse, dvs. ”bebyggelse i närheten av icke fullbyggt plan-

område” (Cervin 1983 s. 15). Eftersom det inte var möjligt att tvinga in sådan 

bebyggelse i planområden, utnyttjades inte deras kapacitet fullt ut. Ett närbesläk-

tat problem var uppkomsten av kåkstäder, vilka huvudsakligen befolkades av låg-

lönegrupper. Dessa kåkstäder förde med sig olägenheter bland annat för att de ofta 

saknade sanitära anläggningar. Genom att tidigt försöka styra över bebyggelseut-

vecklingen kunde uppkomsten av framtida planeringsproblem förebyggas. En 

utspridd och planlös bebyggelse riskerade även att orsaka samhället stora kostna-

der i framtiden. Särskilt angeläget var uppbyggnaden av vägnätet, och så små-

ningom även anordningar för vatten, avlopp och belysning (s. 14 ff.). En annan 

                                                      
42 Cervin jämförde problemen med expanderade stations- och villasamhällen med situationen 

med expanderande fritidsbebyggelse.  

19 kap. 13 § 3 mom. 1 st. 

3 mom. Har inom visst område tätbebyggelse uppkommit eller är sådan bebyg-

gelse att vänta inom nära förestående tid eller kan eljest avstyckning av flera 

lägenheter framdeles förväntas, må, innan stadsplan eller byggnadsplan blivit 

fastställd, avstyckning icke verkställas så, att områdets ändamålsenliga bebyg-

gande försvåras eller olämplig tätbebyggelse eljest kan föranledas eller lämplig 

planläggning av området motverkas, och skall förty utom annat iakttagas, att 

vägar och allmänna platser kunna anordnas när behov därav uppkommer. Fin-

nes fast fornlämning, skall därtill hörande område såvitt möjligt kunna avsättas 

till öppen plats. Med avseende å tillämpningen i övrigt av vad i detta stycke 

stadgas äger Konungens befallningshavande meddela de anvisningar som prö-

vas erforderliga. 
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synpunkt som framfördes var behovet av planläggning ur brandsäkerhetssynpunkt 

(s. 27 och 39).  

I det följande sammanfattas inledningsvis de lagreformer som kom att påverka 

bebyggelseutvecklingen i städerna under 1900-talet, fram till fastighetsbildnings-

lagens ikraftträdande 1972. Därefter ges en kortare historisk beskrivning av den 

specifika jorddelningsproblematiken i städerna. Slutligen ges en närmare 

beskrivning av den problematik och de argument som kan kopplas till specifika 

lagreformer, från och med införandet av 1917 års lag om fastighetsbildning i stad 

fram till fastighetsbildningslagens ikraftträdande 1972. 

Lagreformer avseende jorddelning och planläggning i städer 

Fram till införandet av 1874 års byggnadsstadga saknade städerna enhetliga 

bestämmelser för planering och tomtindelning. I byggnadsstadgan fanns regler 

som förhindrade byggnation i strid mot gällande stadsplan (Prawitz 1948 s. 22) 

men fastighetsbildningen reglerades inte (Cervin 1983 s. 45). Mellan byggnads-

stadgans införande 1874 och 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning var 

rätten att bilda fastigheter i städer i princip fri. Från 1910-talet inskränktes etapp-

vis den fria fastighetsbildningen, eftersom man såg behov av samordning mellan 

regelverken för planläggning och fastighetsbildning så att samhällets ambitioner 

att styra bebyggelseutvecklingen inte motverkades (Cervin 1983 s. 15 f.).  

Genom 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning43 kunde rättsligt bin-

dande planer upprättas. Med stöd av tvångsmedel blev det därmed möjligt att 

säkerställa genomförandet av planer och tomtindelningar. Samtidigt infördes ett 

förbud mot byggnation i strid mot gällande plan (Ekbäck 2017 s. 131 f.).44 

Genom 1917 års lag om fastighetsbildning i stad klargjordes förutsättningarna 

för jorddelning i städerna och privat jorddelning förbjöds (Ekbäck 2017 s. 132).  

Efter tillkomsten av 1917 års lag om fastighetsbildning i stad genomfördes två 

partiella reformer, 1924 och 1926, i syfte att ta kontroll över byggnadsverksam-

heten i städerna. Med 1931 års stadsplanelag ökade möjligheterna till detalj-

reglering av bebyggelseutformningen.45 Lagstiftningen bedömdes dock snart efter 

dess tillkomst vara bristfällig, vilket föranledde framtagandet av 1947 års bygg-

nadslagstiftning. Genom införandet av 1947 års byggnadslag stärktes det kommu-

nala inflytandet över planeringen och begreppet tätbebyggelse introducerades. 

Tillkomsten av tätbebyggelse skulle föregås av en fastställd plan. I 1947 års bygg-

nadsstadga fanns detaljerade bestämmelser om byggnadslov inom planlagda 

områden (Ekbäck 2017 s. 134). 

                                                      
43 Av den 31 augusti 1907. 
44 Genom 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning formades den civilrättsliga grunden som 

stadsplanelagstiftningen kom att vila på. Denna lagstiftning kom senare att utgöra det första 

kapitlet i lagen om fastighetsbildning i stad. De förändringar av lagtexten som gjordes i sam-

band med detta var av ”väsentligen formell natur” (prop. 1931:79 s. 39). 
45 Genom en lagändring som infördes i samband med 1931 års stadsplanelag blev det möjligt 

att genomföra laga skifte på både tomtindelade och inte tomtindelade områden (Prawitz 1948 

s. 115). 



De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse för fastighetsindelningen  

– en historisk översikt 

 59 

För att råda bot på det så kallade byggkrånglet tillsattes 1951 års byggnads-

utredning, vars uppgift var att förenkla byggnadslagstiftningen men även tillämp-

ningen (SOU 1957:21 s. 288). Resultatet kom 1959 i form av en reformerad 

byggnadslagstiftning. 

I en offentlig utredning från 1971, Hushållning med mark och vatten, konsta-

terades det att de senaste decenniernas samhällsutveckling hade skapat ett behov 

av ”en statlig långtidsplanering i olika former”. Behovet av att hushålla med lan-

dets naturresurser ställdes mot ökade markanspråk i den pågående urbaniserings-

processen (SOU 1971:75 s. 21). 

1972 års riksdag beslutade att översiktlig planering skulle påbörjas för att på 

sikt täcka hela landet. Den översiktliga riksplaneringen kom att få betydelse för 

utformningen av efterföljande detaljplaner (Cervin 1983 s. 234).46 Arbetet med 

den fysiska riksplaneringen ledde till ”ett flertal skärpningar av det offentligas 

kontroll över användningen av mark- och vattenresurserna” (Ekbäck 2017 

s. 134).47 

Särskilt om jorddelningsproblematiken i städer 

Sedan 1899 skilde man på administrativ och äganderättslig tomtindelning i 

städerna. Den av byggnadsnämnden beslutade och av länsstyrelsen fastställda 

tomtindelningen utgjorde så kallad administrativ tomtindelning, medan själva 

överlåtelsen låg till grund för den äganderättsliga tomtindelningen. Vid införandet 

av 1907 års stadsplanelag slopades en sedan tidigare gällande tidsfrist om sex 

månader, vilket innebar att det inte längre fanns någon bortre tidsgräns för när 

ägaren av en tomt kunde påkalla genomförande av en administrativ tomtindelning. 

För samma område kunde alltså två parallella tomtindelningar gälla, dels den 

äldre, rättsligt bestående, dels den senare, administrativt beslutade. I vissa fall fick 

stadsplan respektive tomtindelning avstyckande verkan. Tudelning av tomt och 

fastställelse av stadsplan fick direkt avstyckande verkan, medan andra åtgärder 

krävde rättens medgivande (Prawitz 1948 s. 81–93). 

I 1917 års lag om fastighetsbildning i stad gjordes en tydlig åtskillnad mellan 

tomtindelad mark och övriga stadsägor, vilket även inverkade på de fastighetsdel-

ningsinstitut som var tillgängliga (Prawitz 1948 s. 115). Utöver den administrativa 

formen av fastighetsbildning, tomtindelning, tillämpades sedan tidigare för övriga 

områden i städerna samma fastighetsbildningsinstitut som på landsbygden: laga 

                                                      
46 Riksdagen godtog i allt väsentligt regeringens förslag till riktlinjer för hushållning med mark 

och vatten samt former för fortsatt fysisk riksplanering, i enlighet med prop. 1972:111, bilaga 2 

(prop. 1980/81:183 s. 4). Riktlinjer för det fortsatta arbetet med riksplaneringen lades fram i 

proposition 1980/81:183, med utgångspunkt från förslagen i utredningarna SOU 1979:54 och 

55 (Hushållning med mark & vatten 2, del I, Överväganden respektive del II, Bakgrunds-

beskrivning). Enligt det föredragande statsrådet Georg Danell fick genomförandet av den 

”fysiska riksplaneringens uppbyggnadsskede” anses som avslutat 1982, i samband med att den 

pågående planeringsetappen slutfördes (prop. 1980/81:183 s. 4). 
47 För kommunerna utgjorde 1967 års förköpslag (SFS 1967:868) ett markpolitiskt instrument 

(Ekbäck 2017 s. 135). Kommunerna gavs förköpsrätt vid försäljning av mark som behövdes för 

utvecklingen av framtida tätbebyggelse. Förköpslagen upphävdes den 1 maj 2010. 



 60 

skifte, hemmansklyvning, ägostyckning och i viss omfattning även jordavsönd-

ring. Dessutom hade det utvecklat sig en form av friare avstyckning, som inte 

alltid byggde på en administrativ myndighets prövning eller innefattade upp-

rättande av en karta som kunde individualisera det avstyckade området. Lagfart 

beviljades trots detta i många fall. Genom särskilda föreskrifter ville man komma 

till rätta med den ”oreda och rättsosäkerhet” som detta förfarande skapade (1916 

års fastighetsregisterkommission, betänkande I s. 225 f.). I en skrivelse av den 

8 april 1916 (nr 67) framhöll riksdagen ”olägenheten av den starka söndersplitt-

ring, som nu rådde vidkommande författningsbestämmelser om städers och 

stadsliknande samhällens jord- och tomtväsen” (s. 236). I fastighetsregister-

kommissionens betänkande lämnas bland annat en redogörelse för förekomsten 

av fastställda men inte genomförda tomtindelningar i vissa städer (s. 212 ff.). 

I de stadsområden som inte hade indelats i tomter verkställdes ägostyckningar 

av lantmätare48 medan jordavsöndringar fastställdes av Konungens befallnings-

havande (länsstyrelsen). Enligt ett yttrande avgivet av 1912 års bostads-

sakkunniga (bostadskommissionen) ansågs det synnerligen nödvändigt att 

åstadkomma en närmare reglering av avstyckningsförfarandet. Eftersom fastig-

hetsindelningen hade en så pass avgörande betydelse för bostadsbebyggelsens 

utveckling, ansågs det vara av ”synnerlig vikt” att sådan indelning kunde ske 

under rättssäkra former samt att ”den möjliggjorde ett bebyggande i enlighet med 

hygienens och trafikens kraf samt skönhetssinnets fordringar”. Samma 

planmässiga bedömning borde ligga till grund för all exploatering av mark för 

bostadsändamål, oavsett om det gällde bostadsbebyggelse inom eller utom 

stadsplanelagda områden. Man menade att myndigheternas avsaknad av kontroll 

hade skapat ”ett nästan oövervinnerligt hinder” för senare reglering genom 

stadsplanering. Den fria uppdelningen hade lett till bildandet av ”en mängd små 

och ur byggnadssynpunkt olämpliga fastigheter”. Särskilt omnämndes i detta 

sammanhang kåkstäderna i städernas utkanter, som exempel på en olämplig 

utveckling ur bostadshygiensynpunkt (yttrande av 1912 års bostadssakkunniga, 

1916 års fastighetsregisterkommission, betänkande I s. 190 f.). De bostads-

sakkunniga anförde vidare (s. 192): 

”De krav, som ur bostadsväsendets synpunkt borde uppställas 

å en reglering av styckningsförfarandet å icke tomtindelat 

område, torde sålunda vara, att styckningen skedde på sådant 

sätt, att markens ändamålsenliga bebyggande underlättades 

eller i allt fall icke försvårades, samt, i fråga om stadsplanerat 

område, att styckningen icke skedde i strid mot gällande stads-

plan.” 

Kontrollen av fastighetsbildning utanför tomtindelade områden, borde enligt de 

bostadssakkunniga utföras av byggnadsnämnden (s. 192). 

                                                      
48 Enligt lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. 
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3.4.1 1917 års lag om fastighetsbildning i stad 

Det bakomliggande syftet med 1917 års lag om fastighetsbildning i stad (FBLS, 

SFS 1917:269) var både att skapa ett underlag för fastighetsregistrering49 och att 

ordna jorddelningen i städerna (Grefberg 1926 s. 7). Genom lagen om fastighets-

bildning i stad sammanfördes lagen om stadsplan och tomtindelning, lagen om 

vad i vissa fall bör iakttagas, då byggnad uppförts utöver tomtgräns, samt vissa 

bestämmelser om bland annat tomtindelning från byggnadsstadgan (Riksdagen 

1917, sammansatta stats- och lagutskottets yttrande nr 1, utlåtande Nr 1 s. 4). 

Lagen kom, med vissa revideringar, att gälla fram till 1972 då den ersattes av en 

enhetlig lagstiftning för land och stad, dvs. fastighetsbildningslagen.  

Lagen om fastighetsbildning i stad innehöll särskilda bestämmelser om tomt-

indelning med bland annat krav på tomternas lämplighet och ändamålsenlighet 

för bebyggande, 1 kap. 5 § FBLS. Lagtexten motsvarar 1918 års lydelse. 

I och med att tomtindelningen genom sin fastighetsbildande verkan kom att 

avgöra de administrativt bildade tomternas avgränsning, fick tomtkartan stor bety-

delse som bevismedel. För att säkerställa att tomtkartan upprättades av en person 

med rätt kompetens, en förrättningsman för tomtmätning, infördes särskilda 

bestämmelser om detta i lagstiftningen tillsammans med övriga bestämmelser 

som reglerade kartans utseende, innehåll och tillhörande beskrivning i 1 kap. 6 § 

FBLS (1916 års fastighetsregisterkommission, betänkande I s. 241).  

Med anledning av stadsplanekommitténs betänkande av den 15 december 

1920 infogades genom lag den 13 maj 1921 (SFS 1921:199), med ikraftträdande 

                                                      
49 En inskrivningsrättslig fastighetsindelning var en förutsättning för att åstadkomma ett 

fastighetsregister för städerna. För de områden av städerna som inte bestod av tomter, de så 

kallade stadsägorna, saknades emellertid en sådan indelning. För att tillskapa registrerbara 

enheter krävdes det att man först utarbetade en lag om fastighetsbildning i stad (Prawitz 1948 

s. 100). I 7 kap. FBLS återfanns grundläggande bestämmelser om fastighetsregister för stad, 

vilka samtidigt kompletterades av en förordning med närmare föreskrifter om fastighetsregister 

för stad (SFS 1917:281). 

1 kap. Om stadsplan och tomtindelning 

Om tomtindelning 

5 §  

Kvarters indelning i tomter bör så vitt möjligt ske i ett sammanhang för hela 

kvarteret. Omfattar tomtindelning endast en del av ett kvarter, skall tillses, att 

återstående delen av kvarteret kan uppdelas i lämpliga tomter. 

   Vid tomtindelning skall tillses, att varje tomt får gräns mot gata, torg eller för 

befarande med åkdon avsedd del av annan allmän plats samt att tomterna erhålla 

sådan form och storlek och jämväl i övrigt så utläggas, att de med iakttagande 

av gällande föreskrifter kunna ändamålsenligt bebyggas. 

   Tomts gränser skola, där så lämpligen kan ske, göras raka och bilda räta 

vinklar emot varandra. Fordrar fastställd stadsplan, höjdförhållandena eller 

markens beskaffenhet i övrigt en annan anordning härutinnan, förfares därefter. 

I varje fall skall behörig hänsyn tagas till bestående äganderättsförhållanden 

samt de av markens ägare framställda önskemål. 
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1 juli samma år, ett klargörande tillägg till lagen om fastighetsbildning i stad, 

rörande förhållandet mellan stadsplan och administrativt bildade tomter (Grefberg 

1926 s. 60–67).50 Lagtexten motsvarar 1927 års lydelse. 

Förbud mot nybyggnad i strid mot stadsplan eller tomtindelning reglerades i 

1 kap. 7-9 §§ FBLS. 

Jorddelningsformen avstyckning ersatte både ägostyckning och jordavsönd-

ring inom de stadsområden som inte var tomtindelade. Genom lagen om 

fastighetsbildning i stad utvecklades avstyckningsinstitutet, med ägostycknings-

institutet som förebild, till ett slags förrättningsförfarande. Detta benämndes 

mätningsförrättning för att tydliggöra det faktum att förrättningen utfördes av en 

mätningsman och inte av en lantmätare (1916 års fastighetsregisterkommission, 

betänkande I s. 117–118). Den fastighetsindelande verkan som förrättningen 

avsåg att åstadkomma, knöts till förrättningens fastställelse (SOU 1944:46 s. 131). 

När fastställelse hade meddelats och denna hade vunnit laga kraft registrerades 

fastigheterna (Prawitz 1948 s. 118).  

Avstyckning inom område som inte omfattas av tomtindelning reglerades 

genom bestämmelser i 5 kap. 1-22 §§ FBLS. Avstyckningarna fastställdes av 

magistrat51 där sådant fanns, annars av Konungens befallningshavande 

(länsstyrelsen). Vid behov skulle, dessförinnan, byggnadsnämndens yttrande 

inhämtas. Genom en bestämmelse i 5 kap. 6 § 1 st. FBLS säkerställdes att det 

avstyckade området fick tillgång till nödvändiga vägar.52 Lagtexten motsvarar 

1918 års lydelse. 

                                                      
50 Bestämmelsen i 1 kap. 6 a § 2 mom. FBLS gällde med förbehållet att fastighetsregister dess-

förinnan måste ha lagts upp för samhället i fråga, vilket framgår av tillägg till lagtexten.  
51 För Stockholm avsågs med detta överståthållarämbetet. 
52 Jfr 3 kap. 1 § 1 st. FBL. 

1 kap. Om stadsplan och tomtindelning 

Om stadsplans och tomtindelnings inverkan på fastighetsindelningen 

6 a §  

1 mom. Fastställelse av stadsplan rubbar icke förhandenvarande fastighetsin-

delning.  

   Skall enligt fastställd stadsplan del av tomt uteslutas ur tomtindelning, är 

sådan tomtdel, då lagfart därå sökes eller tomtdelen skall utan föregången lag-

fart avföras ur tomtboken, att anse som avstyckad från tomten genom fast-

ställelsen å stadsplanen. 

   2 mom. Tomt bildas administrativt genom tomtindelning. Sålunda bildad tomt 

är ej att anse såsom rättsligen bestående tomt, innan den blivit införd i tomtbo-

ken efter ty i 7 kap. 3 § är stadgat, eller, där enligt 3 kap. rättens medgivande 

till tomtbildningen erfordras, sådant medgivande lämnats.  

   3 mom. Sökes lagfart å sådan del av fastighet eller i fastighetsindelning ej 

ingående område, som genom tomtindelning blivit utlagd till tomt eller tomtdel, 

eller skall administrativt bildad tomt införas i tomtboken, skall tomten eller 

tomtdelen anses vara genom fastställelsen å tomtindelningen avstyckad från 

fastighet eller område, som tomten eller tomtdelen förut tillhört. 
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Regler som förhindrade avstyckning i strid mot stadsplan samt förbud mot sådan 

avstyckning som försvårade ”markens ändamålsenliga bebyggande” återfanns i 

5 kap. 8 § FBLS. Lagtexten motsvarar 1918 års lydelse. 

Avstyckning fick inte ske så att det försvårade genomförandet av stadsplan eller 

tomtindelning.53 Enligt 5 kap. 8 § 2 st. FBLS fick avstyckning inte heller verk-

ställas så att den motverkade tillämpningen av föreskrifter ”med avseende på 

byggnadsverksamhetens ordnande”54 (sammansatta stats- och lagutskottets 

yttrande nr 1, utlåtande Nr 1, 1917 s. 21). Sådana föreskrifter kunde exempelvis 

gälla minsta tillåtna tomtstorlek (Cervin 1983 s. 79). I 8 § 3 st. FBLS reglerades 

avstyckning ”inom stads ej tomtindelade område i övrigt”55 (sammansatta stats- 

och lagutskottets yttrande nr 1, utlåtande Nr 1, 1917 s. 21). Avstyckning fick 

enligt 8 § 3 st. FBLS inte i något fall ske så att markens ändamålsenliga bebygg-

ande försvårades.56 

Lagen om fastighetsbildning i stad innehöll särskilda regler som gällde för 

sammanläggning av områden till tomt, 3 kap. FBLS, respektive sammanläggning 

av stadsägor, 4 kap. FBLS. Möjligheten att genomföra laga skifte begränsades 

genom regler i 6 kap. FBLS. I 6 kap. 10 § statuerades att tomtindelad stadsjord 

inte fick ingå i laga skifte. 

3.4.2 1931 års stadsplanelag 

Det visade sig efter hand att ”utvecklingen i städerna inte gick att kontrollera på 

ett tillfredsställande sätt” (Cervin 1983 s. 83). Olika ansträngningar gjordes för att 

                                                      
53 Jfr 3 kap. 2 § 1 st. FBL. 
54 Jfr 3 kap. 2 § 2 st. FBL. 
55 Med detta uttryck avsågs även stadsägor (Cervin 1983 s. 85). 
56 Jfr 3 kap. 3 § FBL. 

5 kap. Om avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning 

6 § 1 st. 

Avstyckning skall så verkställas att såväl stamfastigheten som det område, som 

skall avstyckas, kommer att äga rätt till nödiga vägar. 

5 kap. Om avstyckning av område, som ej ingår i tomtindelning 

8 § 

Avstyckning inom område, för vilket finnes fastställd stadsplan, må ej så verk-

ställas, att stadsplanens genomförande eller kvarterens lämpliga indelning i 

tomter därigenom försvåras. 

   Inom område, för vilket Konungen jämlikt 1 kap. 46 § andra stycket eller 

motsvarande äldre bestämmelse förordnat, att särskilda föreskrifter skola til-

lämpas med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande, må avstyckning ej 

så verkställas, att tillämpningen av sådan föreskrift motverkas. 

   Ej må i något fall avstyckning så verkställas, att markens ändamålsenliga 

bebyggande försvåras. 
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komma till rätta med den oreglerade bebyggelseutvecklingen utanför planlagt 

område som industrialiseringen och det nya järnvägsnätet hade givit upphov till. 

Utvecklingen hade lett till en alltför hög boendetäthet, framför allt i småsam-

hällena, vilket bland annat förde med sig sanitetsproblem (bostadskommissionens 

betänkande57 med förslag till byggnadsstadga 1919 s. 67 f.).58 Bostads-

kommissionen lyfte fram problematiken med byggnadskontrollen utanför plan-

lagt område. Parallellt med bostadskommissionens arbete pågick en översyn av 

stadsplanelagstiftningen, vilket resulterade i ett kommittébetänkande 192059. De 

båda utredningarna ville samma sak – lösa problemet med de uppväxande sam-

hällena – men man valde olika tillvägagångssätt som båda utsattes för kritik 

(s. 93). Såväl kritiken som ett utkast till en ny, sammanjämkad lagstiftning fram-

går av en utredning från 1923 (SOU 1923:46). I utredningen konstaterades det att 

planläggning var så tidsödande och kostsamt att det ofta inte genomfördes någon 

sådan. Så här beskrevs följderna av detta (s. 24 f.): 

”Följden härav hade i sin tur blivit, att mångenstädes hela 

samhällen, på andra håll större eller mindre delar av samhälls-

området, bebyggts utan hänsyn till elementära krav på reda, 

sundhet och god smak, samt att nya dylika kåkstäder undan för 

undan uppväxte, hejdade blott av de depressionsperioder, för 

vilka byggnadsmarknaden alltemellanåt och särskilt under de 

senast gångna fem åren varit utsatt.” 

Stadsplanekommitténs förslag byggde på befintlig lagstiftning som utgick från 

planinstituten (s. 25), medan bodstadskommissionen av bland annat ekonomiska 

och organisatoriska skäl ville fokusera på att vidareutveckla arbetet med 

byggnadsföreskrifter (s. 27). I Stadsförbundets yttrande kommenterades den lång-

samma planläggningsprocessen, som man menade i hög grad berodde på bristen 

på personal med rätt kompetens (s. 29).  

Inte heller 1923 års lagförslag genomfördes, utan kom att föranleda ytterligare 

reformer. Eftersom helhetslösningen dröjde genomfördes provisoriska lagänd-

ringar 1924 (prop. 1924:205) och 1926 (prop. 1926:210), vilka syftade till att ge 

samhället nödvändiga redskap för att styra och kontrollera fastighetsbildning och 

byggnation inom exploateringsområden (Cervin 1983 s. 97 ff.). För att fortsätta 

översynen av lagstiftningen för stadsplan och tomtindelning och arbeta vidare 

med att hitta ”erforderliga åtgärder för förekommande av olämpligt bebyggande 

vid begynnande samhällsbildning”, tillsatte justitiedepartementet 1925 tre sak-

kunniga. Arbetet resulterade i ett betänkande 1928, med omarbetade lagförslag 

(SOU 1928:5 s. 3 f.). Efter remittering och omarbetning av 1928 års förslag till 

stadsplanelag godkändes det av riksdagen och lagstiftning utfärdades den 29 maj 

1931 (SFS 1931:142) (Forssman 1932 s. 4).  

                                                      
57 Av den 4 december 1919. 
58 I prop. 1920:314 angående vissa anslag och lån till främjande av bostadsproduktionen m.m., 

beskrivs följderna av den då rådande bostadsbristen (s. 26 f.). 
59 Av den 15 december 1920 (prop. 1931:79 s. 40). 
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Under remitteringen till lagrådet fanns även justitiedepartements utkast till 

byggnadsstadga tillgängligt (prop. 1931:79 s. 214). Genom proposition 1931:192 

lades förslaget till byggnadsstadga fram för riksdagen och lagstiftning utfärdades 

den 20 november 1931 (SFS 1931:364) (Forssman 1932 s. 5). I 1931 års bygg-

nadsstadga lades det fast att en byggnadsnämnd skulle finnas i varje stad (2 kap. 

4 § byggnadsstadgan). Byggnadsnämndens uppgift, utöver de särskilda bestäm-

melser som framgick av respektive författning, var att övervaka så att den 

byggnadsrelaterade lagstiftningen följdes. 

I följande avsnitt behandlas först de två provisoriska lagstiftningsreformerna som 

syftade till att ta kontroll över samhällsbildningen genom att skärpa lagstiftningen 

mot olämplig jorddelning (prop. 1924:205 och prop. 1926:210). Därefter lämnas 

en redogörelse för propositionen med det förslag till stadsplanelag som slutligen 

antogs (prop. 1931:79).  

Proposition 1924:205 – Särskilt om behovet av att provisoriskt skärpa lag-

stiftningen mot olämplig jorddelning 

Ett förslag av Länsarkitekten i Stockholms län, Edvin Stenfors, kom att bli avgö-

rande för utformningen av 1924 års provisoriska lagstiftning. Stenfors framhöll i 

en skrivelse, ingiven till Konungens befallningshavande (länsstyrelsen), att den 

dåvarande lagstiftningen var anpassad för att reglera samhällen som uppnått en 

sådan mognad att de ”åtminstone äga municipalsamhälles karaktär”. Angående 

omfattningen av kretsen som berörs av en pågående samhällsbildning uttalade han 

följande (prop. 1924:205 s. 5): 

”Köpet av ett stycke mark i och för bebyggande inom område, 

där samhällsbildning pågår, är väl ett affärsavtal mellan mark-

försäljaren och köparen, varav bägge, såsom vanligt vid 

affärer, torde få taga konsekvenserna. Men det innebär även ett 

led i samhällsutvecklingen och rör därmed flera än nämnda 

parter, strängt antaget alla de inom området bosatta.”  

Stenfors konstaterade vidare att kostnaden för sådana framtida rättelser av exem-

pelvis vägnätet som orsakades av brister i fastigheternas indelning eller placering, 

skulle komma att belasta de som bosatte sig i området, medan markexploatören 

helt och hållet skulle klara sig från påföljder. Även om det rådde byggnadsförbud 

i avvaktan på stadsplaneläggning eller föreskrifter enligt 1 kap. 42 § FBLS, var 

det inget som hindrade att marken styckades och såldes. Konungens befallnings-

havande (länsstyrelsen) kunde dessutom bevilja dispens från byggnadsförbudet, 

vilket enligt Stenfors låg nära tillhands på grund av den rådande bostadsbristen. 

Köparna förvärvade därför marken i god tro, vilket ledde till att det sedan blev 

svårt att neka dessa tillstånd till den förväntade byggnationen. Så trots att lagstift-

ningen syftade till att kontrollera och reglera samhällsutvecklingen var den i 

många fall ineffektiv. Stenfors gav den fria jorddelningen skulden för den rådande 

situationen, tillsammans med kravet på upprättande av stadsplan (s. 5 ff.).  
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Även länsstyrelsen framhöll betydelsen av att hänsyn togs så att områdes 

framtida ändamålsenliga bebyggande inte försvårades när ägostyckning och 

jordavsöndring genomfördes utanför stadsplanelagda områden (s. 7 f).60 

Lantmäteristyrelsen instämde i behovet av lagstiftning för att komma till rätta med 

den olämpliga jorddelningen. Däremot ansåg man att bestämmelserna måste 

inskränka den fria jorddelningen på ett ännu tidigare stadium än vad förslaget 

medgav, och uttalade (s. 11): 

”Detta kan emellertid icke ske, utan att inskränkning stadgas i 

den fria jorddelningen, så snart fråga är om exploatering av 

mark för byggnadsändamål.” 

Lantmäteristyrelsen ansåg att frågan borde behandlas tillsammans med det före-

liggande förslaget till lag om delning av jord å landet, och inte genom en provi-

sorisk lagstiftning (s. 11 f.). 

Chefen över justitiedepartementet, Birger Ekeberg, uttryckte (s. 14): 

”Då enligt mitt förmenande ett snabbt ingripande mot de i före-

varande ärende påtalade missförhållandena är av nöden, anser 

jag mig icke böra uraktlåta att föreslå vidtagande av lagstift-

ningsåtgärder i sådant syfte, låt vara att de bestämmelser, vilka 

kunna komma till stånd, sannolikt erhålla allenast en tämligen 

kort giltighetstid, sådana de nu formuleras.” 

I avvaktan på kommande jorddelnings- och stadsplanelag utformades därför 

provisoriska bestämmelser med utgångspunkt från Stenfors förslag. Förslaget 

modifierades i vissa delar i enlighet med Ekebergs synpunkter (s. 15): 

“där förordnande meddelats om upprättande av stadsplan, 

jorddelning, varom ovan sagts, ej må så verkställas att markens 

ändamålsenliga bebyggande försvåras. Detsamma synes böra 

gälla, där Konungen för visst område meddelat särskilda före-

skrifter med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande. I 

detta fall torde man emellertid böra gå ett steg längre; även om 

det ej direkt kan påvisas, att genom ifrågasatt jorddelning mark-

ens ändamålsenliga bebyggande försvåras, lärer delningen icke 

böra få komma till stånd i händelse föreskrift, varom ovan 

talats, därigenom motverkas.” 

Efter ett särskilt yttrande, avgivet av tre av fyra av lagrådets ledamöter, gjordes 

slutligen ett tillägg i 1 kap. 42 § 4 st. FBLS med innebörden ”att jordägare, som 

ej själv är sökande, skall höras innan byggnadsföreskrifter, varom där sägs, med-

delas”. Någon närmare förklaring till detta tillägg gavs inte (s. 20 f.). Den nya 

lagstiftningen trädde i kraft omedelbart, den 1 juni 1924 (Cervin 1983 s. 99). De 

                                                      
60 Länsstyrelsen vitsordade i en skrivelse av den 14 december 1923, de olägenheter som 

Stenfors påpekade. 
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provisoriska lagstiftningarna jämte den ursprungliga formuleringen av 1 kap. 41 

och 42 §§ FBLS redovisas i bilaga 5. 

Proposition 1926:210 – Särskilt om behovet av att provisoriskt ytterligare 

skärpa lagstiftningen mot olämplig jorddelning 

Lag om villkor i vissa fall för ägostyckning och jordavsöndring (prop. 1926:210 

s. 2) samt motsvarande regler för fastighetsbildning i städer (ny paragraf, 5 kap. 

8 a § FBLS) antogs av riksdagen 1926 efter vissa jämkningar (Forssman 1932 

s. 3). Reglerna överfördes till 19 kap. 1 § 2 och 3 st. JDL (se bilaga 2) avseende 

det nya avstyckningsinstitutet som ersatte jorddelningsformerna ägostyckning 

och jordavsöndring.61 

Nedan återges den nya paragrafen, 5 kap. 8 a § FBLS (SFS 1926:226). Lag-

texten motsvarar 1927 års lydelse. 

Stadsarkitekten för Stockholms län, Edvin Stenfors, var initiativtagare även till 

denna provisoriska lagreform. Av Stenfors skrivelse till chefen för justitie-

departementet, Torsten Nothin, av den 21 februari 1925, framgick det att det rådde 

brist på nödvändiga tillsynsorgan som kunde följa upp tillämpningen av sådana 

särskilda byggnadsföreskrifter som den föregående lagreformen öppnade upp för 

genom tillägget i 1 kap. 42 § FBLS, med ikraftträdande den 1 juni 1924. Stenfors 

                                                      
61 I samband med lagreglernas införande i jorddelningslagen uteslöts de regler som enligt det 

först antagna lagförslaget gav Konungens befallningshavande (länsstyrelsen) möjlighet att 

förordna ”att ägostyckning eller jordavsöndring ej må äga rum eller fastställas annorledes än i 

enlighet med plan”, dvs. meddela avstyckningsförbud (SOU 1928:5 s. 139). 

5 kap. Om avstyckning av område, som ej ingår i tomtdelning 

8 a § 

Avstyckning i ett sammanhang av ett flertal smärre lägenheter för bostadsända-

mål eller för beredande av plats för industriella anläggningar eller i annat 

liknande syfte må inom område, för vilket stadsplan ej finnes fastställd, äga rum 

eller fastställas allenast i enlighet med av magistraten godkänd plan för områ-

dets ordnande. Lag samma vare, där eljest avstyckning ifrågakommer inom 

område, där större byggnadsverksamhet råder eller till följd av den omfattning, 

vari upplåtelser redan skett, eller av annan anledning är att förvänta. 

   Vid uppgörande av plan, varom nu sagts, skall iakttagas, att möjlighet beredes 

till anordnande ej mindre av lämpliga trafikleder samt öppna platser inom och 

utfartsvägar från det till avskiljande avsedda området än även, i den mån så 

prövas erforderligt, av ledningar för belysning, för tillförsel av vatten för 

avlopp. 

   Finner byggnadsnämnd, att beträffande visst område, för vilket stadsplan ej 

finnes fastställd, förhållande, varom i första stycket sägs, är för handen, utan att 

sådan plan, som där omförmäles, blivit av magistraten godkänd, göre om för-

hållandet anmälan hos magistraten; och må i ty fall avstyckning inom samma 

område ej företagas eller fortsättas, därest ej magistraten därtill lämnar tillstånd. 

Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, då förrättningsman i avstyck-

ningsärende, som till honom överlämnats, finner sådant fall föreligga, varom i 

första punkten sägs. 



 68 

konstaterade också att det ofta dröjde lång tid från verkställande av jorddelning 

till att en tendens till större byggnadsverksamhet hade konstaterats, så att före-

skrifter kunde meddelas i syfte att kontrollera jorddelningen. Under denna tid 

kunde marken säljas och jordavsöndringar verkställas, vilket skapade ”oöver-

vinnerliga svårigheter att göra erforderliga rättelser”. Tillämpningen av 

byggnadsföreskrifter förhindrade troligtvis inte att jorddelning skedde för 

bebyggande av otjänlig mark, vilket skulle kunna resultera i höga kostnader för 

att anordna avlopp, säkra vattentillförseln eller åstadkomma tillfredsställande 

kommunikationsmöjligheter. Dessa förhållanden beaktades enligt Stenfors erfa-

renhet sällan av fastighetsköparna. 

Stenfors uttryckte att vissa minimikrav borde ställas vid jorddelning (prop. 

1926:210 s. 5 ff.): 

”Som minimikrav å jorddelning, varom nu är fråga, måste 

sättas, att möjlighet beredes till anordnande av erforderliga 

lämpliga trafikleder och öppna platser inom området, som 

styckas, samt nödiga platser för de offentliga byggnader, som 

bliva erforderliga på grund av den större bosättningen å orten, 

såsom för skolbyggnad m. m. Beredandet av utfartsväg från 

område, som styckas, torde ävenledes få anses som ett nödvän-

digt villkor för markens exploatering.” 

Stenfors betonade vikten av att åstadkomma ett myndighetsingripande på ett tidig-

are stadium så att ”jorddelningens ändamålsenlighet” kunde kontrolleras, samt att 

prövningsgrunderna måste bli fler än vad de genomförda lagändringarna medgav 

(s. 8). Utöver de minimikrav som enligt ovan måste ställas, framhölls betydelsen 

av att redan från början åstadkomma tillfredsställande dricksvatten- och 

avloppslösningar samt ledningar för elektrisk belysning. Dessutom påpekade han 

att det rådde brist på allmänna vattenhämtningsställen, vilka krävdes för att 

bekämpa eldsvådor. Stenfors konstaterade (s. 7): 

”Ju sämre rustade styckningsföretagen äro, desto mindre eko-

nomiskt bärkraftig publik bilda köparna, och desto mindre 

resurser finnas att avhjälpa bristerna.” 

Lösningen på problemet var att uppställa vissa villkor för ägostyckning, jordav-

söndring och avstyckning ”för avskiljande i ett sammanhang av ett flertal smärre 

lägenheter för bostadsändamål”. I orter där ”större byggnadsverksamhet” redan 

rådde eller var att vänta, skulle fastighetsbildningen föregås av en ”plan för 

områdets ordnande”, dvs. en avstyckningsplan (jfr 5 kap. 8 a § 1 st. FBLS respek-

tive 19 kap. 1 § 2 st. JDL). Kontrollen avseende ägodelning och jordavsöndring 

utfördes av Konungens befallningshavande (länsstyrelsen), medan motsvarande 

kontroll av avstyckning utfördes av magistraten (SOU 1928:5 s. 138 f.). 
Förslaget remitterades och bearbetades av de sedan 1925 tillsatta sakkunniga, 

vars uppgift var att se över lagstiftningen rörande stadsplan och tomtindelning. 
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Mottagandet var blandat. Bland annat Lantmäteristyrelsen framhöll att det sakna-

des erfarenheter av de senast genomförda lagändringarna, eftersom det hade gått 

så kort tid från genomförandet, samt att den nu aktuella revisionen borde tas upp 

i samband med den pågående översynen av stadsbyggnadslagstiftningen respek-

tive jorddelningslagstiftningen (prop. 1926:210 s. 8 f.). 

Lagrådets granskning och den efterföljande riksdagsdebatten kom dels att 

handla om behovet av en provisorisk lagstiftning, dels dess tekniska utformning. 

Propositionen röstades igenom efter votering (Cervin 1983 s. 101). Lagstiftning 

av den 18 juni 1926 utfärdades, och trädde i kraft den 26 juni samma år (SOU 

1928:5). 

Proposition 1931:79 med förslag till stadsplanelag m.m. 

Bland de sakkunniga som tillsattes för att se över lagstiftningen om stadsplan och 

tomtindelning 1925 återfanns Edvin Stenfors samt Fredrik Liljekvist. Liljekvist, 

arkitekt och byggnadsråd, var den drivande kraften bakom 1923 års utredning och 

lagförslag (Cervin 1983 s. 94), vilket syftade till att ta kontroll över den ”upp-

spirande byggnadsverksamheten” (SOU 1923:46 s. 23) och förhindra bildandet 

av kåkstäder (s. 35).  

Vid en jämförelse mellan förslagen i stadsplanekommitténs betänkande från 

192062 och de sakkunnigas utredning från 1928 (SOU 1928:5) tillsammans med 

inkomna synpunkter, konstaterade chefen för justitiedepartementet, Georg 

Bissmark (prop. 1931:79 s. 43): 

”Det har varit ett synnerligen svårt och omfattande arbete att 

på tillfredsställande sätt lösa frågan om fastighetsväsendet i stä-

derna och därmed likställda samhällen.” 

Propositionens förslag till regelverk var resultatet av en så grundlig omarbetning 

av tidigare förslag att det i förhållande till 1928 års utredning kunde sägas repre-

sentera något helt nytt (Cervin 1983 s. 106). Det regelverk som följde av justitie-

departementets omarbetning konstruerades så att planlagstiftningen skiljdes från 

lagen om fastighetsbildning i stad medan byggnadsstadgan bibehölls i syfte att 

reglera administrativa bestämmelser såsom tekniska föreskrifter (prop. 1931:79 

s. 43 f.).63 Efter ytterligare bearbetning med anledning av lagrådets synpunkter 

godkände riksdagen förslaget till stadsplanelag (SFS 1931:142) tillsammans med 

övriga berörda lagändringar, med ikraftträdandedatum den 1 januari 1932.  

Om grundprincipen i det förslag som utarbetades inom justitiedepartementet 

och redovisades i 1931 års proposition uttryckte Bissmark (s. 44): 

                                                      
62 Stadsplanekommittén fick sitt uppdrag genom ett beslut den 15 december 1916 och avgav 

sitt betänkande den 15 december 1920 (s. 40). 
63 Av 1932 års lagbok framgår att de bestämmelser som blev kvar av 1 kap. FBLS motsvarar 

1 kap. 6 a § i 1918 års lagstiftningsversion. 
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”Förslaget bygger på den principen, att de inskränkningar i den 

enskilde ägarens rätt att nyttja sin mark, som en stadsplanelag-

stiftning måste innebära, böra i sina grundläggande delar 

erhålla civilrättslig giltighet och att inskränkningar blott böra 

förekomma, då så kräves med hänsyn till allmänt intresse.” 

Institutet stomplan infördes i stadsplanelagen för att säkerställa grunddragen inför 

framtida planläggning av områden utanför stadsplan, med avseende på stadens 

rätt att expropriera mark för huvudgator och allmänna platser (s. 67). För att till-

mötesgå kraven på effektivitet och sänkta kostnader inom expanderande sam-

hällen utanför planlagt område, infördes regler om en förenklad stadsplan, kallad 

byggnadsplan, samt utomplansbestämmelser (s. 120 f.). Med utomplansbestäm-

melser avsågs sådana särskilda föreskrifter för byggnadsverksamhetens ordnande 

som infördes i 1 kap. 42 § FBLS genom lag den 23 maj 1924 (s. 122). Dessutom 

bibehölls jorddelningslagstiftningens nyligen införda bestämmelser om avstyck-

ningsplan, med viss modifiering (s. 45). Bissmark konstaterade att institutet 

avstyckningsplan (även kallad styckningsplan) avsåg att ”förhindra en olämplig 

jorddelning, som skulle förhindra den framtida planläggningen”. Att, i enlighet 

med kommitténs förslag, införa avstyckningsförbud inom de områden som inte 

var stadsplanelagda ansågs vara ett ”för starkt ingrepp i den enskildes förfogande-

rätt”. Dessutom skulle ett införande av avstyckningsförbud kunna medföra att 

stadsplaner tvingades fram i onödan (s. 133).  

Om avstyckningsplanens syfte och dess relation till stadsplanen uttryckte 

Bissmark (s. 134): 

”En styckningsplans egentliga uppgift är att ligga till grund för 

jorddelningen och ej att reglera byggnadsverksamheten. Insti-

tutet bör alltså endast komma till användning, då planreglering 

av byggnadsverksamheten icke finnes nödig. Avstyckning av ett 

flertal smärre lägenheter för bostadsändamål eller för bere-

dande av plats för industriella anläggningar kan vara en 

isolerad företeelse och behöver icke innebära att sådan 

byggnadsverksamhet är att förvänta, som kräver planreglering. 

I sådant fall torde en avstyckningsplan vara tillfyllest. Är åter 

mer omfattande byggnadsverksamhet att förvänta, bör staden 

icke nöja sig med en avstyckningsplan utan från början gå i 

författning om uppgörande av stadsplan.” 

För att markera den ändrade inställningen till institutet avstyckningsplan redige-

rades 5 kap. 8 a § 1 st. FBLS samt 19 kap. 1 § 2 st. JDL i enlighet med ovanstående 

resonemang, lag 29 maj 1931 (SFS 1931:143 respektive 144). Den enda 

skillnaden mellan dessa bestämmelser var att Konungens befallningshavande 

(länsstyrelsen) godkände avstyckningsplanen enligt jorddelningslagen. Lagtexten 

motsvarar 1932 års lydelse. 
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En likhet mellan avstyckningsplan och byggnadsplan var att de båda plan-

formerna skulle upprättas i samband med förväntad större byggnadsverksamhet, 

dvs. i exploateringsområden. Den stora skillnaden var att avstyckningsplanen 

enbart styrde fastighetsbildningen (Cervin 1983 s. 113).64 

3.4.3 1947 års byggnadslagstiftning 

Det visade sig ganska snart efter tillkomsten av 1931 års byggnadslag och bygg-

nadsstadga att lagstiftningen var bristfällig. Bristerna blev särskilt tydliga i och 

med den snabba samhällsutvecklingen, vilken utmärktes av en utvidgning av tät-

orterna, en ökad trafikmängd (även flygtrafik) och högre krav på levnadsstandard. 

Befolkningen hade i allmänhet fått det bättre ställt och mer fritid, vilket förde med 

sig en större efterfrågan på rekreationsområden och byggnation av fritidsbostäder. 

Principiellt sett var exploateringen av mark för tätbebyggelse fortfarande fri och 

det saknades möjligheter att styra över var samhällsbildning fick ske. Bebyggel-

sen tenderade att sprida ut sig över stora områden, vilket orsakade samhället ökade 

kostnader för gemensamma anläggningar såsom trafikleder, vatten- och avlopps-

ledningar samt skolor. Dessutom fanns det brister i systemet för den översiktliga 

planläggningen, vilket försvårade bedömningarna i samband med detaljplane-

ringen och gav upphov till misstag och felbedömningar som i sin tur förorsakade 

samhället onödiga kostnader. För att komma till rätta med randbebyggelseproble-

met krävdes det att stadsplaner upprättades över så stora områden att planerna 

kom att bli inaktuella innan de kunde realiseras (Bexelius, Nordenstam och Körlof 

1970 s. 13 f.). Den befintliga lagstiftningen hade dessutom svårt att tillgodose kra-

ven på skydd för natur- och kulturmiljöer utanför planlagda områden (prop. 

1947:131 s. 54).  

                                                      
64 Enligt Cervin var detta en bidragande orsak till att avstyckningsplanen avskaffades i samband 

med införandet av 1947 års byggnadsstadga. 

5 kap. Om avstyckning av område, som ej ingår i tomtdelning 

8 a § 1 st. 

Avstyckning av ett flertal smärre lägenheter för bostadsändamål eller för bere-

dande av plats för industriella anläggningar eller i annat liknande syfte må inom 

område, för vilket stadsplan ej finnes fastställd, ej ske, med mindre magistraten 

godkänt plan att lända till efterrättelse vid avstyckning inom området.  

 

19 kap. Om avstyckning. 

1 § 2 st. 

Avstyckning av ett flertal smärre lägenheter för bostadsändamål eller för bere-

dande av plats för industriella anläggningar eller i annat liknande syfte inom 

område, som icke är lagt under stadsplan eller byggnadsplan, må ej ske, med 

mindre Konungens befallningshavande godkänt plan att lända till efterrättelse 

vid avstyckning inom området. 
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För att komma till rätta med den problematik som den snabba samhällsutveck-

lingen orsakade tillsattes en utredning 1942, vilken kom att benämnas stadsplane-

utredningen. I sitt slutbetänkande (SOU 1945:15, betänkande III)65 lämnade 

utredningen förslag till bland annat byggnadslag och byggnadsstadga (s. 14). De 

föreslagna lagändringarna skapade möjligheter att reglera byggverksamheten på 

ett ännu tidigare stadium än vad som hittills hade varit möjligt (prop. 1947:131 

s. 47). Eftersom syftet med lagstiftningen var att reglera byggnadsverksamheten, 

föreslog stadsplaneutredningen att benämningen skulle vara byggnadslag i stället 

för stadsplanelag, en ändring som sedermera godtogs (s. 83). Efter genomförd 

överarbetning inom justitiedepartementet godkändes förslaget till byggnadslag 

(prop. 1947:131) av riksdagen, varefter lagen utfärdades den 30 juni 1947 (BL, 

SFS 1947:385). Efter motsvarande bearbetning godkändes även förslaget till 

byggnadsstadga (prop. 1947:211), varpå lag utfärdades den 28 mars 1947 (SFS 

1947:390) (Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 s. 14 f.). 

Den nya byggnadslagstiftningen syftade till att reglera byggandet för att åstad-

komma önskvärda samhällsbildningar och förhindra det motsatta. Det ansågs vara 

”av största vikt att marken överallt får en så ändamålsenlig användning som möj-

ligt” (Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1 s. 1). Chefen för justitie-

departementet, Herman Zetterberg, konstaterade att den befintliga lagstiftningen 

var otillräcklig när det gällde att begränsa enskildas rätt att disponera sin mark, 

och uttryckte (prop. 1947:131 s. 74): 

”Såsom framhållits i yttrandena har den rätt att exploatera 

mark för bebyggelse som nu i princip tillkommer envar markä-

gare medfört allvarliga missförhållanden. En reglering av 

exploateringsrätten synes därför påkallad. Markägaren kan 

icke rimligen få vara berättigad att utnyttja sin mark på ett sätt 

som medför sociala missförhållanden och onödiga kostnader 

för det allmänna.” 

Enligt departementschefen var det samhällets uppgift att bestämma var och när 

tätbebyggelse skulle få uppkomma (prop. 1947:131 s. 75). Bedömningen av mar-

kens ändamålsenlighet från allmän synpunkt kunde lämpligen göras i samband 

med planläggning för tätbebyggelse (s. 78). En generell lämplighetsprincip som 

blev gällande för både städer och övriga samhällen uttrycktes därför i 5 § BL. 

Härigenom upphörde markägarens rätt att fritt exploatera sin mark för tätbe-

byggelse (Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1 s. 4). Lagtexten mot-

svarar 1948 års lydelse. 

                                                      
65 Av den 22 maj 1945. 



De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse för fastighetsindelningen  

– en historisk översikt 

 73 

Till följd av kompletterande bestämmelser i 1947 års byggnadsstadga fick den 

mark som inte ansågs vara lämplig för tätbebyggelse enligt definitionen i 6 § BL 

inte heller användas för detta ändamål (Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 

s. 378).66 För att förekomma tätbebyggelse inom områden som inte omfattades av 

stadsplan eller byggnadsplan hade länsstyrelsen möjlighet att meddela förbud mot 

nybyggnad samt utfärda föreskrifter, 123 § BL.67 Föreskrifterna fick dock inte 

avse sådan bebyggelse som behövdes för jordbruket, fisket eller skogsskötseln, 

124 § BL. Omvänt fanns även möjlighet till dispens för nybyggnad i särskilda fall, 

även om villkoren för tätbebyggelse inte var uppfyllda, 136 § BL respektive 79 § 

byggnadsstadgan. Genom att tillämpa regler om byggnadslov försäkrade man sig 

om att nybyggnation skedde i överensstämmelse med plan. Skyldigheten att söka 

byggnadslov gällde överallt utom på landsbygden där detaljplaner och utomplans-

bestämmelser saknades (Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1 s. 2).68 

Bedömningen av vilken mark som var möjlig att ta i anspråk för tätbebyggelse 

skulle i första hand avgöras med avseende på hygieniska, ekonomiska och sociala 

faktorer (s. 26). De planinstrument som skulle användas för att åstadkomma den 

önskade regleringen av bebyggelsen var dels översiktlig planläggning i form av 

regionplan eller generalplan, dels detaljplaneläggning genom stadsplan eller 
byggnadsplan. Dessutom kvarstod möjligheten att reglera tillkomsten av glesbe-

byggelse genom utomplansbestämmelser (Kungliga byggnadsstyrelsens med-

delande 1947:1 s. 2). Utomplansbestämmelserna var dock inte avsedda att reglera 

tätbebyggelse. I första hand var tanken att dessa skulle användas i avvaktan på 

planläggning och i situationer där det ”ur allmän synpunkt” bedömdes vara nöd-

vändigt att bevaka så att tätbebyggelse inte uppstod (SOU 1957:21 s. 54). 

                                                      
66 Bestämmelser med motsvarande innehåll sammanfördes senare i 9 § i 1959 års byggnads-

stadga (SFS 1959:612).  
67 Möjligheten fanns även för regeringen att utfärda nödvändiga föreskrifter för att förekomma 

tätbebyggelse, 87 § BL. 
68 Efter särskilt förordnande kunde det i vissa fall ställas krav på tillstånd för nybyggnad, även 

på landsbygden. 

Första avdelningen 

Inledande bestämmelser 

5 § 

Markens ägare är med avseende å dess användning för olika slag av bebyggelse 

underkastad de inskränkningar som stadgas i denna lag eller med stöd av lagen.  

   För att mark skall få användas till tätbebyggelse förutsättes, att den vid plan-

läggning enligt denna lag prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. 

 

6 § 

Med tätbebyggelse förstås i denna lag sådan samlad bebyggelse som nödvän-

diggör särskilda anordningar för tillgodoseende av gemensamma behov. 

   Annan bebyggelse benämnes glesbebyggelse. 
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Genom att införa bestämmelser om regionplan i byggnadslagen skapades förut-

sättningar för planläggning över kommungränserna och samarbete i markanvänd-

ningsfrågor av gemensamt intresse, exempelvis rörande tätbebyggelse, trafikleder, 

vatten och avlopp samt friluftslivet. Regionplanen medförde inte rättsverkningar men 

fungerade som ledning inför kommande detaljplanering. Generalplanen ersatte den 

tidigare stomplanen. Eftersom stomplanen i vissa fall medförde skyldighet för kom-

munen att lösa mark, hade man i många fall avstått från sådan översiktlig planlägg-

ning, vilket i sin tur hade medfört kostnader och olägenheter. Generalplanens 

huvudsyfte var att ”klargöra de faktorer som äro av betydelse för den efterföljande 

detaljplaneringen”. Till skillnad från stomplanen medförde den endast mycket begrän-

sade rättsverkningar, såvida generalplanen inte fastställdes och därigenom blev tving-

ande. Med begreppet stadsplan avsågs samma sak som tidigare, även om 

bestämmelserna hade jämkats med utgångspunkt från erfarenheter av tidigare lag-

stiftning (Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1 s. 6 ff.). Det tydliggjordes 

att byggnadsplanen med sina begränsade rättsverkningar var avsedd för att hantera 

mindre tätorter och byggnadsreglering på landsbygden. För större samhällsbildningar 

förordades upprättande av en stadsplan (s. 9 f.). Genom detaljplaneringen skapades 

möjligheter för samhället att inte bara bestämma var tätbebyggelse fick ske utan även 

styra när i tiden byggnation fick äga rum (Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 

s. 25). 

För att tillse efterlevnaden av planer och föreskrifter infördes det vissa bestäm-

melser om tillsyn över byggnadsverksamheten (Kungliga byggnadsstyrelsens 

meddelande 1947:1 s. 2). Liksom tidigare var det byggnadsnämndens uppgift att 

övervaka så att planer och bestämmelser följdes, samt att tillse att ny tätbe-

byggelse föregicks av detaljplaneläggning. I lagstiftningen stadgades det att varje 

kommun skulle ha en egen byggnadsnämnd (s. 13 f). Institutet avstyckningsplan 

avskaffades (se även avsnitt 3.2.4 samt 3.3.4) till förmån för städernas stadsplaner 

respektive landsbygdens byggnadsplaner. Länsstyrelsen fick dock möjlighet att 

förbjuda tätbebyggelse inom områden med sedan tidigare godkända avstyck-

ningsplaner, förutsatt att det kunde anses nödvändigt med hänsyn till allmänna 

intressen (s. 11).  

3.4.4 1959 års byggnadslagstiftning 

Efter regeringens bemyndigande tillkallades 1951 en utredning med syfte att se 

över möjligheterna att ”förenkla byggnadslagstiftningen och dess tillämpning” 

(SOU 1957:21 s. 5). Utredningen, benämnd 1951 års byggnadsutredning, avgav 

sitt betänkande i juni 1957 med bland annat ett förslag till lag om ändring av 

byggnadslagen och en ny byggnadsstadga. Efter riksdagens godkännande utfär-

dades den 30 december 1959 följande två författningar, lag om ändring i bygg-

nadslagen den 30 juni 1947 (SFS 1959:611) och byggnadsstadga (SFS 1959:612) 

(Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 s. 17 f.). 

Byggnadsutredningen fick genom utredningsdirektiven uppdraget att decent-

ralisera beslutanderätten i byggnadsfrågor till byggnadsnämnden. I uppdraget 

ingick även att koncentrera byggnadsärendenas behandling (SOU 1957:21 s. 286) 
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så att den byggande i normala fall enbart skulle behöva ha kontakt med en myn-

dighet, nämligen byggnadsnämnden. Dessutom uttalades det att den allmänna 

kontrollen och tillsynen inte skulle göras mer långtgående än vad som var nöd-

vändigt från allmän synpunkt (SOU 1957:21 s 63). Utredningen strävade i övrigt 

efter att (s. 68 f.): 

• Åstadkomma en enhetlig lagstiftning över landet och utjämna skill-

naderna mellan bestämmelser avseende städer och landsbygd.  

• Dra en tydligare gräns mellan sådana bestämmelser som bör regleras 

i allmän lag respektive i tillämpningsföreskrifter, så att lagstiftningen 

inte föråldrades så snabbt.  

• Ge lagstiftningarna en tydligare och klarare disposition. 

Mycket av kritiken mot det rådande regelverket uttrycktes i allmänna ordalag som 

”byggkrångel”. Byggnadslagstiftningens regler ansågs vara onödigt restriktiva 

och därmed hämma byggverksamheten (Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 

s. 17). Utredningens arbete utgick från grunderna och de ledande principerna i den 

befintliga byggnadslagstiftningen. Med den utgångspunkten försökte man hitta 

förbättringar för att råda bot på byggkrånglet som bland annat orsakades av mäng-

den detaljföreskrifter och dess tillämpning (SOU 1957:21 s. 286).  

Om kopplingen till fastighetsbildningen framförde utredningen (s. 104): 

”Redan av den nu lämnade kortfattade redogörelsen torde 

framgå, att det system av föreskrifter, som reglerar fastighets-

bildningen, icke kan betecknas som lättöverskådligt eller 

lättillämpat. I själva verket torde en icke ringa del av vad man i 

diskussionen kring byggproblemen velat beteckna som bygg-

krångel vara att hänföra icke till byggförfattningarna i egentlig 

mening utan till reglerna om fastighetsbildningen. Som emeller-

tid frågan om en förenkling av reglerna på detta område är 

föremål för särskild utredning genom 1954 års fastighetsbild-

ningskommitté, har byggnadsutredningen icke ansett sig böra 

framlägga några förslag som direkt berör författningarna om 

fastighetsbildningen.” 

Proceduren kring den administrativa formen av fastighetsbildning, tomtindelning, 

ansågs vara så omständlig att utredningen, genom ett tillägg till 28 § BL, ville ge 

byggnadsnämnden möjlighet att ersätta tomtindelning med avstyckning, som man 

menade var ett snabbare och enklare förfarande (s. 289 f.). Chefen för kommu-

nikationsdepartementet, Gösta Skoglund, avstyrkte dock förslaget eftersom han 

ansåg att en sådan partiell reform skulle kunna föregripa fastighetsbildnings-

kommitténs pågående arbete. Däremot infördes en bestämmelse i 37 § byggnads-

stadgan som gav byggnadsnämnden möjlighet att ge dispens från förbudet mot att 

bygga på sådan mark som inte var tomtindelad. Enligt Skoglund var detta ett 
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enklare sätt att i huvudsak uppnå samma mål som utredningen hade syftat till 

(prop. 1959:168 s. 106). 

I teorin tycktes det allmänna ha goda möjligheter att reglera tillkomsten av 

tätbebyggelse, genom att i samband med planläggning ställa krav på markens 

lämplighet samt utfärda förbud mot nybyggnad. I praktiken hade det dock visat 

sig att byggnadsförbuden behövde kompletteras med ytterligare bestämmelser för 

specifika situationer. Utredningen konstaterade att den allmänna principen med 

förbud mot tätbebyggelse utanför planlagt område, som låg till grund för lagstift-

ningen (se bland annat 5 § BL ovan), hade medfört behov av ett antal komplette-

rande bestämmelser. Så här beskriver utredningen orsaken till detta (SOU 1957:21 

s. 55): 

”Lagbudets stora räckvidd har emellertid gjort det omöjligt att 

ge detsamma en så preciserad avfattning, att överträdelser av 

detsamma kunnat beläggas med straffansvar eller annan direkt 

sanktion.” 

Bland de förändringar som lagstiftningsreformen resulterade i kan följande note-

ras avseende förbudet mot tätbebyggelse utanför planlagda områden. Den möjlig-

het som länsstyrelsen hade att enligt 123 § BL förordna om nybyggnadsförbud 

alternativt meddela särskilda föreskrifter utmönstrades till förmån för användan-

det av utomplansbestämmelser (prop. 1959:168 s. 122) och ersattes dessutom av 

en möjlighet för regeringen att utfärda nödvändiga föreskrifter med reglerna i stad 

som förebild (s. 176). Den ovan omtalade 5 § BL, till vilken 123 § BL utgjorde 

ett komplement, förblev oförändrad.69  

Planinstituten genomgick en översyn, främst i fråga om förfaranderegler och 

regler om planernas fastställelse. Bestämmelserna om tomtindelning jämkades så 

att byggnadsnämnderna fick större möjlighet att få till stånd en ändrad tomtindel-

ning när nybyggnation förutsatte sanering av befintlig bebyggelse, 31 § BL (prop. 

1959:168 s. 2). 

3.4.5 Andra reformer av betydelse för utformningen av de allmänna villkoren 
för fastighetsbildning 

Förändringar i definitionen av begreppet tätbebyggelse gjorde att 3 kap. 3 § FBL 

behövde anpassas till ändringar i 6 § BL redan innan fastighetsbildningslagen 

trädde i kraft den 1 januari 1972 (prop. 1971:118 s. 24 och 26 f. samt prop. 

1971:180 s. 96). Den fria glesbebyggelserätten försvann vid 1972 års reform av 

byggnadslagen genom att 5 § 2 st. BL ändrades så att bestämmelsen inte bara 

omfattade tätbebyggelse utan även glesbebyggelse. All mark som var tänkt att 

användas för bebyggelse skulle därmed ”prövas från allmän synpunkt vara 

                                                      
69 Vid tillkomsten av 1963 års naturvårdslag överfördes bestämmelser som berörde natur-

skyddsintressen från byggnadslagen till naturvårdslagen. I samband med detta upphävdes 123 

och 124 §§ BL (SFS 1964:824) (Bexelius, Nordenstam och Körlof 1970 s. 18). 
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lämpad för ändamålet”. Denna prövning skulle ske i samband med planlägg-

ningen eller, avseende glesbebyggelse, vid byggnadslovsprövningen. Ändringen, 

som trädde i kraft den 1 januari 1973 (prop. 1972:111 s. 3 och 16 samt prop. 

1976/77:122 s. 35–38), föranledde ytterligare justeringar i 3 kap. 3 § FBL (prop. 

1973:160 s. 479). I den version av paragrafen som ännu gäller utmönstrades kopp-

lingen till tätbebyggelse helt och hållet. Därigenom tydliggjordes det att det var 

byggnadsnämndens uppgift att göra den planmässiga bedömningen vid all fastig-

hetsbildning, för såväl ny som för befintlig bebyggelse (prop. 1985/86:90 

s. 106 f.). 

3.5 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens utveckling i samband 
med fastighetsbildningslagens införande 

Efter bemyndigande tillkallade chefen för justitiedepartementet, Herman 

Zetterberg, den 17 november 1953 nya sakkunniga för att slutföra revisionen av 

jorddelningslagstiftningen. Dessa antog namnet fastighetsbildningskommittén 

och avlämnade sitt betänkande med förslag till en ny och enhetlig lag om 

fastighetsbildning 1963 (SOU 1963:68 s. 7 f.). 

Beslutet att sätta samman nya sakkunniga grundade sig i att mycket hade hänt 

sedan de fastighetsbildningssakkunniga tillsattes 1939. I samband med fastighets-

bildningskommitténs tillsättande anförde Zetterberg bland annat följande skäl 

som stöd för sitt förslag att tillsätta en ny utredning för att slutföra revisionen av 

fastighetsbildningslagstiftningen (s. 88 f.): 

• Förhållandena mellan städer och landsbygd hade utjämnats genom 

partiella reformer varför regelverket behövde ses över i sin helhet i 

syfte att åstadkomma en enhetlig lagstiftning.  

• Beslut som avsåg jordbrukets rationalisering hade fattats vid 1947 och 

1948 års riksdagar. I samband med detta togs även beslutet att inrätta 

lantbruksnämnder, vars uppgift var att främja jordbrukets yttre ratio-

nalisering70. 

• Riksdagsbeslutet om ny byggnadslag 1947 hade medfört klarare rikt-

linjer för jordpolitiken och skapat nya förutsättningar för fastighets-

bildningsarbetet. 

• Riksdagens antagande av nya riktlinjer för jordbrukspolitiken, liksom 

tillkomsten av nya bostadspolitiska organ, ”torde indirekt hava med-

fört betydelsefulla återverkningar för fastighetsbildningen”. 

                                                      
70 Med begreppet yttre rationalisering menades de enskilda företagens förmåga att anpassa sina 

resurser till teknisk och ekonomisk utveckling. Inre rationalisering avsåg utveckling och 

tillämpning av produktionsmetoder.  Efter inträdet i EU 1995 kom begreppen att ersättas av 

struktur- respektive driftsanpassning (SOU 2001:38 s. 29). 
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• Fastighetsbildningsmyndigheterna hade ändrat sin organisation 

(SOU 1948:1).71 

Med hänsyn till de nya förutsättningarna samt att vissa nya intresseområden hade 

tillkommit ansågs det lämpligast att tillsätta en ny utredning för att fullfölja 

reformarbetet (s. 89). Genom ett tilläggsdirektiv 1957 utvidgades fastighets-

bildningskommitténs uppdrag till att även avse en utredning om att avgränsa 

tätbebyggelsebegreppet i byggnads- och fastighetsbildningslagstiftningen. 

Departementschefen, Herman Zetterberg, ansåg att det fanns skäl för att tro att en 

uppmjukning av tätbebyggelsebegreppet skulle kunna underlätta för byggandet på 

landsbygden. 

Omtaget i lagstiftningsarbetet utmynnade i ett riksdagsbeslut den 17 december 

1970 om att anta en ny fastighetsbildningslagstiftning. Fastighetsbildningslagen 

(SFS 1970:988) som trädde i kraft den 1 januari 1972 ersatte en mängd olika för-

fattningar, varav de flesta enbart var tillämpliga på ett begränsat geografiskt 

område. Härigenom ersattes lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad 

och lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet. 

I följande avsnitt lämnas en närmare redogörelse för fastighetsbildningslagstift-

ningens funktion som jordpolitiskt styrmedel och de motiv som låg bakom 

utformningen av de allmänna villkoren för fastighetsbildning i samband med 

införandet av fastighetsbildningslagen. 

3.5.1 Fastighetsbildning – 1963 års betänkande avgivet av 1954 års 
fastighetsbildningskommitté, SOU 1963:68 

Fastighetsbildningskommittén om fastighetsindelningens grundläggande bety-

delse (SOU 1963:68 s. 91): 

"Den fasta egendomen utgör ett nödvändigt underlag för nära 

nog all samhällelig verksamhet. Detta gäller oavsett om verk-

samheten är inriktad på ett direkt utnyttjande av jorden som 

produktionsmedel eller av däri förekommande naturtillgångar 

eller den är av helt annan karaktär men ställer krav på att visst 

utrymme av den fasta egendomen reserveras för dess utövning. 

I betraktande härav är det naturligt att denna egendom kommit 

att representera betydande förmögenhetsvärden liksom ock att 

dess indelning i särskilda enheter spelar en framträdande roll." 

Kommittén konstaterade att fastighetsbildningslagstiftningen hade visat sig fylla 

en central funktion genom att både underlätta för jordägarna att förbättra sina vill-

kor och främja ett konkurrenskraftigt näringsliv. Men även om fastighetsbild-

ningsverksamheten var ett medel för enskilda att genomföra önskade förändringar 

kunde de inte tillåtas att genomföra vilka ändringar i fastighetsindelningen som 

                                                      
71 Lantmäteriet förstatligades den 1 januari 1948 (Sandgren 2017). 
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helst, inte ens under viss offentlig insyn och kontroll. En viss stabilitet var nöd-

vändig för att upprätthålla ”kravet på ordning och reda i fastighetsförhållandena” 

(s. 93 f.).  

Kommittén menade att fastighetsbildningen kunde ses som ett instrument för 

att tillgodose det allmännas målsättningar i fråga om markanvändningen. Möjlig-

heterna till tvångsvis markåtkomst bidrog till att man ansåg att prövningen måste 

grundas på jord- och planpolitiska överväganden. Genom att tillskapa lämpliga 

fastigheter gynnades en ändamålsenlig disposition av landets jord. Detta oavsett 

om det gällde fastigheter för ny bebyggelse och företagsetablering eller om avsik-

ten var rationalisering av jordbruks- och skogsbruksfastigheter, sanering av 

fastigheter inom bebyggelseområden eller en anpassning av fastigheter efter 

brukandet (s. 94). Den tekniska utvecklingen, mekaniseringen, var beroende av 

fastighetsstrukturen. Särskilt för jordbruket men även för skogsbruket var 

produktionsområdenas storlek och utformning av avgörande betydelse (s. 97).  

Eftersom fastighetssystemet var ett verktyg för styrning av markdispositionen 

kunde nybildning och ombildning av fastigheter inte ses som isolerade företeelser 

(s. 109). Vid en fastighetsbildningsåtgärd måste de olika intressena vägas mot 

varandra, såväl enskilda som allmänna, och vid behov sammanjämkas. 

Kommittén ansåg att intresseavvägningen liksom i tidigare fastighetsbildnings-

lagstiftning, utfördes bäst ”i ett sammanhang inom ramen för en fastighetsbild-

ningsåtgärd”, varför fastighetsbildningsprocessen byggdes upp efter denna 

princip. De organ som liksom tidigare behövde utöva inflytande över ändringar i 

fastighetsstrukturen tillförsäkrades sådana möjligheter. Särskilt framhölls vikten 

av samordning med byggnadsnämnder och länsstyrelser samt sådana myndigheter 

som företrädde strukturrationaliseringen inom jord- och skogsbruket (s. 110 f.). I 

ett särskilt yttrande framhöll juris doktor Gunnar H. Prawitz (s. 803) att det var 

förrättningsmännens uppgift att tillse tillvaratagandet av de allmänna intressena 

och framhöll att de samhällsorgan som företrädde dessa intressen hade rätt att 

överklaga förrättningarna. Hans Wetterhall, överdirektör i lantbruksstyrelsen, 

framförde i ett särskilt yttrande att när den jordpolitiska kontrollen var inordnad i 

lantmäteriförrättningen borde det inte finnas utrymme för det allmänna att genom-

föra ytterligare bedömningar i detta hänseende, eller att i efterhand komma med 

erinringar. Däremot kunde det naturligtvis finnas anledningar till synpunkter av 

andra än jordbrukspolitiska skäl (s. 811). 

Kommittén flaggade för den mer ovissa faktorn att utvecklingen av de euro-

peiska marknaderna, och Sveriges inordning i denna gemenskap, var betydande 

för markdispositionsfrågorna (s. 101). Angående skillnaderna mellan städer och 

landsbygd konstaterades, att det inte var det faktum att marken var belägen inom 

stad som var avgörande utan i stället förekomsten av sammanträngd bebyggelse 

(s. 103). 

Fastighetsbildningslagstiftningen skulle inte bara tillgodose kraven på snabb-

het, enkelhet och effektivitet utan också beakta kraven på rättssäkerhet (s. 109). 

En viss elasticitet eftersträvades så att lagstiftningen inte föråldrades för snabbt 

utan kunde anpassas efter rådande värderingar (s. 95). Lämplighetskraven sågs 
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liksom tidigare som ett minimikrav som inte fick påverka genomförandet av 

rationaliseringsåtgärder (s. 114).  

Kommittén ansåg att fastighetsregleringsåtgärder, särskilt om de bara berörde 

jordbruksfastigheter, inte skulle underkastas ”onödigt hårda restriktioner”. Om 

samtliga sakägare var överens menade man att det i normala fall fick antas att 

åtgärden var till fördel för jordbruksnäringen. Bedömningen av vad som skulle 

ses som fördel respektive olägenhet för jordbruket måste, utöver den vid var tid 

rådande jordbrukspolitiken, även kunna anpassas till situationen att varuinförseln 

till landet stängdes till följd av krig (s. 176).  

Viss kritik hade framförts mot att den rådande lagstiftningen var för negativt 

inriktad med en mängd olika förbud. Nu strävade kommittén i stället efter att den 

nya lagstiftningen skulle utformas i en mer positiv anda med konstruktiva riktlin-

jer för fastighetsbildningsverksamheten. Någon generell bestämmelse om förbud 

mot fastighetsbildning i strid mot betydande allmänt intresse föreslogs inte efter-

som ett sådant förbud i så fall bara skulle ha verkan i situationer där ändamålet 

med markanvändningen krävde fastighetsbildning. Avsikten var inte heller att det 

skulle vara möjligt att, med hjälp av det allmänna lämplighetskravet, ingripa mot 

fastighetsbildning inom områden med särskild speciallagstiftning. Detta fick i 

stället hanteras genom revision av speciallagstiftningen. Kommittén valde dock 

att göra ett undantag till denna princip genom att, i likhet med tidigare lagstiftning, 

förorda en särskild bestämmelse om rätten att ta väg (s. 145 f.).72 Man ansåg sig 

dock inte kunna ställa ett oeftergivligt krav att fastigheten skulle ha tillgång till 

nödvändiga vägar. Förrättningslantmätaren skulle iaktta stor försiktighet vid över-

vägandena samt beakta möjligheten att lösa vägfrågan tvångsvis vid särskild för-

rättning (s. 164). Betänkandet innehöll även ett förslag om att en fastighet som 

var avsedd för bebyggelse skulle ”innehålla byggnadsplats med lämpliga grund-

förhållanden” samt ”med hänsyn till användningen tillfredsställande anordningar 

för vattenförsörjning och avlopp” (utredningens förslag till 3 kap. 2 § 2 st. FBL).73  

Särskilt om varaktighetskravet 

Kommittén ansåg att kravet på varaktighet hade utgjort ”ett värdefullt komple-

ment till det allmänna lämplighetskravet” eftersom det motverkade ”en onödig 

splittring av fastighetsbeståndet för tillgodoseende av tillfälliga behov”. Varaktig-

hetskravet hade, i enlighet med de fastighetsbildningssakkunnigas intentioner, 

förhindrat fastighetsbildning för sådana ändamål som kunde förutsättas vara av 

betydelse enbart för den aktuella fastighetsinnehavaren. Vidare sades (s. 152): 

                                                      
72 Jfr 3 kap. 1 § 1 st. FBL. 
73 Jfr 3 kap. 1 § 1 st. FBL. 
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”Med hänsyn till den ständigt fortgående utvecklingen böra 

måhända icke längre upprätthållas lika stränga krav beträf-

fande ändamålets varaktighet, men däremot synes det angeläget 

med en viss skärpning på det sättet att en spärr erhålles mot 

bildande av fastigheter som, även där de kunna väntas bliva av 

betydelse för senare innehavare än den tillfällige ägaren, ej äro 

avsedda att vare sig bebyggas eller på annat sätt mera kontinu-

erligt utnyttjas.” 

Som exempel på sådan fastighetsbildning som inte uppfyllde kravet på stadigva-

rande utnyttjande angavs särskilt fastighetsbildning för fritidsändamål (hän-

visning till NJA 1959 s. 437). Kommittén menade fastighetsbildning för sådana 

”mycket speciella ändamål” ofta innebar en skadlig parcellering. Detta ville man 

förhindra genom att införa ett förbud. Kommittén ansåg att ett sådant förbud låg 

helt i linje med de fastighetsbildningssakkunnigas tidigare förslag och hänvisade 

till att de avsedda ändamålen i stället kunde upplåtas med nyttjanderätt eller annan 

begränsad sakrätt (s. 152). 

3.5.2 Proposition 1969:128 med förslag till fastighetsbildningslag  

Syftet med den nya fastighetsbildningslagstiftningen var att möjliggöra en enkel, 

snabb och effektiv handläggning av fastighetsbildningsfrågorna utan att för den 

skull åsidosätta rättssäkerheten. Lagstiftningen sågs som ett hjälpmedel för att på 

ett aktivt sätt åstadkomma en rationell fastighetsindelning, såväl för jord- och 

skogsbruk som för bebyggelseändamål.74 Regelverket inkluderade både tätort och 

glesbygd, och innehöll enhetliga villkor för fastighetsbildningens tillåtlighet från 

allmän synpunkt (prop. 1969:128 s. A 2).  

Förslaget till ny fastighetsbildningslagstiftning (prop. 1969:128) innehöll 

förenklingar av regelsystemet bland annat genom att antalet fastighetsbildnings-

åtgärder minskade. För ombildning av fastigheter inrättades institutet fastighets-

reglering som ersatte bland annat laga skifte för omarrondering (så kallat 

omskifte) och ägoutbyte. För nybildning föreslogs tre institut: avstyckning, 

klyvning och sammanläggning. För det fall samtycke vägrades erbjöds vissa 

tvångsmedel vilket innebar att storleksförändringar under vissa förutsättningar 

kunde genomföras utan fastighetsägarnas medgivande. I samband med större 

fastighetsregleringar infördes vissa möjligheter till inlösen av hel eller del av 

fastighet (s. A 2). De allmänna fastighetsbildningsvillkorens initiala utformning, 

3 kap. FBL, redovisas i bilaga 6. Lagtexten motsvarar 1972 års lydelse. 

Lagförslaget fick ett positivt mottagande av remissinstanserna och merparten 

av dessa förordade ett snabbt införande. Samtliga remissinstanser ansåg att den 

                                                      
74 Även om bestämmelserna avseende jordbruksfastigheter anpassades till de jordbrukspolitiska 

riktlinjer som antogs av 1967 års riksdag, byggde propositionens förslag till viss del på de 

befintliga reglerna om de jordpolitiska förutsättningarna för avstyckning (prop. 1969:128 

s. A 2). 
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befintliga lagstiftningen var bristfällig och behövde moderniseras och majoriteten 

tillstyrkte förslaget om en enhetlig lagstiftning för städer och landsbygd. Däremot 

framhölls i ett stort antal yttranden att förslaget i för hög grad utgick från lands-

bygdsförhållanden (s. B 11). 

Fastighetsbildningskommittén konstaterade i sitt betänkande att behovet av 

förändringar i markanvändningen var mycket stort med hänvisning till den all-

männa samhällsutvecklingen med bland annat följande trender: urbanisering, 

ökande fordonstrafik, höga arbetskostnader, större byggnader, behov av gemen-

samma anläggningar (i första hand relaterat till tätortsbebyggelse), ökande meka-

nisering inom jord- och skogsbruket med krav på större enheter och bättre 

arrondering samt fritidsbebyggelsens utveckling (s. B 13). Som ett underlag till 

diskussionen om ”vilka faktorer som borde tillmätas avgörande vikt vid utform-

ningen av en ny fastighetsbildningslagstiftning” sammanfattade det föredragande 

statsrådet, chefen för justitiedepartementet, Herman Kling, fastighetsbildnings-

kommitténs uttalanden enligt följande (s. B 12 f.).75  

• Om syftet med fastighetsindelningen: 

"Systemet med särskilt redovisade fastigheter, som tas upp i 

fastighetsregistren, gör det möjligt för jordägarna att enkelt och 

tillförlitligt överlåta sin fasta egendom och att belasta den med 

rättigheter. Indelningen i fastigheter utgör grunden för hela 

inskrivningsväsendet och därmed även för fastighetskrediten.” 

• Om det allmännas kontroll kontra de enskildas inflytande: 

”För att fastighetsindelningen skall fylla sin funktion måste 

ändringar i indelningen vara underkastade viss kontroll från det 

allmännas sida. Denna kontroll måste gå ut på att hindra eller 

försvåra godtyckliga ändringar, medan produktionsbefräm-

jande eller eljest nyttiga åtgärder på allt sätt bör underlättas. 

Eftersom de flesta fastighetsbildningsåtgärder ofta får till följd 

att objekten för äganderätt, panträtt eller andra rättigheter 

ändras, måste åtgärderna genomföras på ett sätt som gör att 

risk för rättsförluster inte uppkommer.”  

  

                                                      
75 Se även fastighetsbildningskommitténs betänkande (SOU 1963:68) s. 93 ff. 
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• Om samhällets styrning av fastighetsindelningen och sambandet till 

de politiska målsättningarna: 

”De statliga strävandena att åstadkomma ett från allmän syn-

punkt rationellt utnyttjande av den fasta egendomen har mot den 

nu angivna bakgrunden knutits till den officiella fastighetsindel-

ningen. Denna indelning har sålunda fått bilda det nödvändiga 

underlaget för jord- och planpolitiken. Samtidigt som fastighets-

bildningsverksamheten har till uppgift att tillhandahålla de 

enskilda ett medel för att genomföra de ändringar i fastighets-

indelningen som de önskar, har verksamheten alltså blivit ett led 

i den samhällsverksamhet som åsyftar att främja en ändamåls-

enlig användning av landets jord. Genom fastighetsbildnings-

åtgärder av olika slag tillskapas lämpliga fastigheter för 

bebyggelse och genomförs strukturförändringar av fastighets-

beståndet för rationalisering av jordbruks- och skogsbruks-

fastigheter eller för sanering av bebyggelseområden.  

   För att fastighetsbildningen skall fylla sin uppgift i den all-

männa samhällsplaneringen måste lagstiftningen uppställa krav 

som stämmer överens med de allmänna jord- och planpolitiska 

strävandena. Också andra samhällsintressen som påverkas av 

markanvändningen måste beaktas, t.ex. väg- och naturvårdsin-

tressen. Fastighetsbildningslagstiftningen måste alltså åter-

spegla statsmakternas allmänna målsättning på olika områden. 

Eftersom värderingarna ständigt ändras, är det av vikt att 

lagstiftningen utformas så att den får en viss elasticitet.” 

Kling konstaterade att utvecklingen hade gått i riktning mot en hårdare kontroll 

av markanvändningen och uttalade samtidigt att den jord- och planpolitiska kon-

trollen var kopplad till fastighetsindelningen i syfte att åstadkomma ”ett rationellt 

utnyttjande av den fasta egendomen” (s. B 53 f.).  

I likhet med kommittén ansåg Kling att lagstiftningen borde innehålla regler 

till skydd för fastighetsanknutna rättigheter. Skyddet för panträttshavare ansågs 

vara särskilt viktigt (s. B 19 och B 54). Vidare ansåg både Kling och kommittén 

att fastighetsbildning i princip fick ses som en enskild angelägenhet, men med ett 

i vissa lägen starkt allmänt inflytande (s. B 18 och B 56). Avvägningen mellan de 

olika enskilda intressena skulle i första hand överlämnas åt sakägarna själva 

medan rättighetshavarnas intressen i regel beaktades ex officio av fastighetsbild-

ningsmyndigheten (s. B 19 och B 56 f.).  

I fråga om intresseavvägningen uttalade Kling (s. B 57 f.): 
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”De villkor för fastighetsbildning, som ställs upp i FBL med 

hänsyn till allmänna intressen, generellt eller med hänsyn till 

visst allmänt intresse, utgör normer för avvägning mellan det 

allmänna intresset och ett eller flera enskilda intressen, ibland 

också ett eller flera konkurrerande allmänna intressen. Tillämp-

ningen av dessa normer måste ankomma på den myndighet som 

har att meddela beslut i fastighetsbildningsärendena, dvs. 

fastighetsbildningsmyndigheten.” 

Kling tydliggjorde i sammanhanget principen att administrativa myndigheters 

ställningstaganden rörande sådana allmänna intressen som dessa myndigheter 

ansvarade för att bevaka, inte borde kunna frångås av det skälet att fastighets-

bildningsmyndigheten var av en annan uppfattning. Han ansåg att denna princip 

borde komma till uttryck genom de materiella villkoren för fastighetsbildning och 

genom krav på samråd med berörda myndigheter. Av lagtexten borde uttryckligen 

framgå att ”vissa administrativa beslut, t.ex. stadsplan, i princip skall vara 

bindande vid fastighetsbildning” (s. B 58).76 

Till följd av den rådande befolkningsomflyttningen från glesbygd till tätort 

ställdes stora krav på mark för bebyggelse för både bostads- och industriändamål 

liksom mark för kommunikation och gemensamma anläggningar. Urbaniseringen 

bidrog även till att en ny form av bebyggelse började växa fram på landsbygden, 

fritidshusen. Dessutom ökade intresset för naturvården. 

Tendensen inom stadsplanelagda områden var att fastighetsbildningen blev 

alltmer komplicerad och att stadsbyggnadstekniken tvingade fram nya rättsliga 

lösningar (s. B 62). Samordningen mellan olika intressen blev en allt viktigare 

fråga vilket även framgick av flera remissinstanser (s. B 23). Inom planlagda 

områden samordnades de berörda intressena i samband med planprocessen och 

fastighetsbildningslagstiftningen anpassades så att de byggnadsreglerande 

bestämmelserna i princip skulle följas vid fastighetsbildning. Eftersom byggnads-

nämnden dessutom hade rätt att överklaga fastighetsbildningsbeslutet ansåg Kling 

att det i regel inte krävdes någon ytterligare bevakning av de allmänna intressena 

(s. B 60).  

Kommittén ansåg att regeln om stadsplans fastighetsbildande verkan, 1 kap. 

1 § FBLS, skulle avskaffas. Förslaget avstyrktes av flertalet remissinstanser 

(s. B 35). Kling förordade dock ett avskaffande till förmån för ett ”rent plan-

institut”.  

Villkor för fastighetsbildning, 3 kap. FBL 

I den allmänna motiveringen till 3 kap. FBL tydliggjorde Kling förutsättningarna 

för avvägningen mellan allmänna och enskilds intressen. Han uttalade att regel-

verket utgjorde en ram och att villkoren var utformade som minimikrav. Dess-

utom utvecklades synen på relationen till de jord- och planpolitiska målsättning-

arna (s. 100 f.): 

                                                      
76 Jfr 3 kap. 2 § FBL. 
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”Det ligger i såväl den enskilde markägarens som det allmän-

nas intresse att fastighetsbildningen medför så fördelaktiga lös-

ningar som möjligt. Reglerna bör därför möjliggöra positiva 

insatser från det allmännas sida i överensstämmelse med den 

rådande plan- och jordpolitiska målsättningen. Fastighetsbild-

ningslagens regler av jord- och planpolitisk innebörd kan 

emellertid inte utformas för att i första hand tillgodose ett 

sådant positivt syfte. Reglerna måste i stället ha till främsta 

ändamål att ange de yttersta gränserna för vilka fastighetsbild-

ningsåtgärder som kan tillåtas från allmän synpunkt. De bör 

med andra ord innehålla minimikrav. I likhet med kommittén 

anser jag nämligen att den statliga verksamheten i fortsätt-

ningen liksom hittills i huvudsak bör vara inriktad på att genom-

föra de åtgärder som begärs av fastighetsägarna och att 

kontrollera att resultaten blir godtagbara också från allmän 

synpunkt.” 

Särskilt om varaktighetskravet i 3 kap. 1 § 2 st. FBL 

Genom att införa ett varaktighetskrav och ställa krav på ändamålets stadigvarande 

betydelse i 3 kap. 1 § 2 st. FBL, förhindrades fastighetsbildning för sådana ända-

mål som lämpligen borde tillgodoses på andra sätt, exempelvis genom nyttjande-

rättsupplåtelser. Hit räknades även sådana ändamål som enbart var av betydelse 

för den aktuelle fastighetsinnehavaren.  

Fastighetsbildning i syfte att tillgodose ett ”extensivt utnyttjande av ett mark-

område för friluftsliv” borde i allmänhet inte tillåtas medan fritidsbebyggelse 

ansågs vara ett godtagbart ändamål. Ett argument för tillåtandet av fritidsbyggelse 

var det faktum att fastigheten bebyggdes, vilket talade för att ändamålet var av 

stadigvarande betydelse (s. B 111 f.). Lagrådet underströk att fastighetsbildning 

för mer exklusiva syften skulle kunna godtas när fastighetsägaren utgjordes av 

stat eller kommun eller en juridisk person med särskild ändamålsinriktning 

(s. B 1103). Tredje lagutskottet ansåg att begreppen extensivt utnyttjande och 

exklusiva syften var så pass vaga att det kunde bli svårt att dra gränsen för vilka 

ändamål som borde tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning. Lagut-

skottet uttryckte även tveksamhet gällande vilken vikt som borde tillmätas de 

aktuella ägarförhållandena. Som exempel på godtagbara ändamål nämndes golf-

bana och motionsanläggning i anslutning till ett hotell. Såväl lagutskottet som 

lagrådet tydliggjorde att lämplighetsprövningen inkluderade en vidare bedömning 

av förutsättningarna för fastighetsbildningen, vilken sträckte sig bortom den 

enskilda fastighetens beskaffenhet. Hänsyn skulle tas till ”förhållandena i omgiv-

ningen och risken för sanitära olägenheter”. Såsom yttre faktorer att beakta 

nämnde lagutskottet buller, vatten- och luftföroreningar (3 LU 1970:35 s. 126 f.). 

Lagrådet hänvisade i detta avseende till ett avgörande där fastighetsbildning hade 

nekats med anledning av flygbuller (NJA 1967 s. 482).  

Till en bostadsfastighet skulle det inte få läggas till mer mark än vad som 

”väsentligen har en bostadstomts karaktär” (Lantmäteristyrelsen, prop. 1969:128 
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s. B 109 med instämmande av Kling s. B 113). Om en tomt var för stor skulle 

vissa delar av fastigheten troligtvis inte användas i sådan omfattning att det kunde 

anses vara av stadigvarande betydelse (Kling s. B 113). Skälen för begränsningen 

av bebyggelsefastigheternas storlek var främst att det från samhällsekonomisk 

synpunkt var angeläget att tillse att marktillgången utnyttjades effektivt samt att 

allmänhetens fria tillträde till markområden som var användbara för det rörliga 

friluftslivet inte hindrades eller försvårades. Den sistnämnda synpunkten ansågs 

ha särskild betydelse vid bildandet av fritidsfastigheter. Om en intressekonflikt 

uppstod mellan den enskildes önskemål om en vidsträckt tomtplats och det rörliga 

friluftslivets behov av tillgång till mark- och strandområden, skulle den enskildes 

intressen i allmänhet få ge vika. Mer speciella motiv för att göra en tomtplats 

särskilt stor, såsom en önskan om att förhindra förfulande vegetation, ansågs inte 

vara sådana att de borde tillgodoses genom fastighetsbildning. Den exakta storle-

ken på fritidsfastigheter skulle avgöras av fastighetsbildningsmyndigheten från 

fall till fall utifrån vad som var ”rimligt och skäligt”. Vid denna bedömning skulle 

hänsyn bland annat tas till ”befintlig eller planerad bebyggelses karaktär, markens 

beskaffenhet och belägenhet, efterfrågan och tillgång på mark för 

bebyggelseändamål samt det rörliga friluftslivets art och omfattning” (Kling 

s. B 1157). 

Särskilt om aktualitetsvillkoret i 3 kap. 1 § 2 st. FBL 

Angående aktualitetsvillkoret i 3 kap. 1 § 2 st. FBL, menade Lantmäteristyrelsen 

(sedermera Lantmäteriet) att det var orimligt att resurser skulle tas i anspråk för 

fastighetsbildning när det var osäkert om den påtänkta markanvändningen kom 

till stånd inom rimlig tid (s. B 108). Dessutom fanns det en risk för att den snabba 

samhällsutvecklingen kunde leda till att ändamål hann bli otidsenliga innan de 

aktualiserades (s. B 111). Bostadsstyrelsen (sedermera Boverket) lyfte fram 

aktualitetsvillkorets betydelse vid bedömningen av en fastighets lämplighet från 

kreditvärdesynpunkt (s. B 108). Näringslivets byggnadsdelegation, Industri-

förbundet och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) menade att aktualitets-

villkoret hade hämmat utvecklingen inom glesbygd och att det kunde medföra 

olägenhet inom detaljplanelagda områden där det var önskvärt att bilda fler 

fastigheter än vad aktualitetsvillkoret medgav (s. B 107). Kling instämde i att 

aktualitetsvillkoret ”ibland hade hämmat en ändamålsenlig utveckling” men fast-

slog samtidigt att det tycktes råda en allmän enighet om att villkoret hade gjort 

nytta i det stora hela. Han förordade därför en uppmjukning. Vid bedömningen 

skulle det avgöras om fastigheten kunde antas få användning för det avsedda 

ändamålet inom överskådlig tid (s. B 112). Formuleringen överensstämde med 

kommitténs motivuttalanden (s. B 113). 

Särskilt om fastigheters tillgång till vägar, 3 kap. 1 § 1 st. FBL 

Som skäl för att behålla kravet på att fastigheter skulle ha tillgång till nödvändiga 

vägar framhöll kommittén att det var en trafiksäkerhetsfråga att säkerställa så att 

det inte anlades utfarter med allt för täta mellanrum (SOU 1963:68 s. 216 samt 
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prop. 1969:128 s. B 139). Lantmäteristyrelsen framhöll att ett sådant villkor kräv-

des för att se till att en fastighet inte senare blev olämplig på grund av att utfarts-

frågan inte kunde ordnas på ett tillfredsställande sätt (s. B 111). 

Särskilt om utfart till allmän väg, 3 kap. 4 § FBL 

Avsikten med 3 kap. 4 § FBL var att förhindra sådan fastighetsbildning som skulle 

kunna föranleda olämplig utfart till allmän väg (s. B 138). Därigenom kunde de 

allmänna trafikintressena tillgodoses vid fastighetsbildning (Kling s. B 140). 

Bestämmelsen kom till i samband med att kommittén övergav tanken på ett 

”generellt förbud mot fastighetsbildning i strid mot allmänt intresse”. 

Länsstyrelsen hade (enligt 31 a § lagen om allmänna vägar) rätt att meddela 

utfartsförbud. Denna procedur ansågs dock vara allt för omständlig och 

tidsödande (SOU 1963:68 s. 215). Genom propositionens förslag till lagtext gavs 

paragrafen en vidare innebörd jämfört med kommittéförslaget (3 kap. 14 § FBL), 

så att bestämmelsen inte bara gällde anordnande av nya utfarter, utan även 

ianspråktagande av befintliga sådana (prop. 1969:128 s. B 140).  

Särskilt om villkoren för jordbruks- och skogsbruksfastigheter,  

3 kap. 5-7 §§ FBL 

I propositionens förslag och den efterföljande lagstiftningen skiljde man på fastig-

heter avsedda för jordbruk och skogsbruk vid lämplighetsbedömningen enligt 

3 kap. 5 § FBL. Kombinerade fastigheter skulle enligt Kling bedömas utifrån det 

dominerande ändamålet (s. B 152). Särskilda villkor till skydd mot skadlig 

delning av jordbruksfastigheter placerades i 3 kap. 6 § FBL och motsvarande 

villkor avseende skogsfastigheter i 7 §. 

De särskilda villkoren som avsåg jordbruksfastigheter anpassades efter 1967 

års jordbrukspolitiska beslut. Detta beslut beskrivs i Det svenska jordbrukets 

historia som ”höjdpunkten på den effektivitets- och tillväxtinriktade socialdemo-

kratiska jordbrukspolitiken” (Flygare och Isacson 2003 s. 235). Härmed övergavs 

inriktningen på familjeföretag i storleksklassen 10–30 hektar. I stället utformades 

de statliga insatserna så att i princip alla typer av jordbruksföretag som uppvisade 

ekonomisk lönsamhet skulle kunna få rationaliseringsstöd, främst i form av 

kreditgarantier och rådgivning. Samtidigt lades en större vikt vid arbetsmarknads-

politiska åtgärder. Genom att erbjuda jordbrukare flyttningsbidrag, omskolning 

samt vissa möjligheter till inlösen av fastigheter underlättade man för övergång 

till andra verksamheter (Gulbrandsen och Lindbeck 1968 s. 116). De jordbruks-

politiska huvudmålen sedan 1947 kvarstod dock (Ds 2004:9 s. 47): 
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• Inkomstmålet – att garantera jordbrukarna en viss inkomstnivå. 

• Produktionsmålet – att åstadkomma en hög grad av självförsörjning 

motiverad av beredskapsskäl. 

• Effektivitetsmålet – att stimulera till rationalisering av jordbruket.  

Inom skogsbrukspolitiken pågick vid tidpunkten för propositionens utarbetande 

ett omfattande utredningsarbete, varför lagstiftningen konstruerades så att även 

resultatet av detta arbete skulle kunna inrymmas vid tillämpningen av skydds-

regeln mot skadlig delning av skog i 3 kap. 7 § FBL (prop. 1969:128 s. B 53).  

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen ansåg Kling att det var väl motive-

rat att lämplighetskraven avseende jordbruks- och skogsbruksfastigheter var 

utformade så att enbart bildandet av relativt stora fastigheter tilläts (s. B 152). 

Möjligheten att skapa mindre fastigheter för stödjordbruk utmönstrades 

(s. B 151). Både kommittén och Kling lyfte fram ett företagsekonomiskt betrak-

telsesätt med utgångspunkt i lönsamheten hos det företag som skulle bedrivas på 

fastigheten.77 Företagen skulle bedömas självständigt, utan hänsyn till sido-

arrenden eller möjligheter till kompletterande inkomster (s. B 150). Det var med 

andra ord heltidsföretag som åsyftades. Vid bedömningen av en skogsfastighets 

omfattning med hänsyn till det företagsekonomiska kravet ansåg kommittén att 

prövningen skulle anpassas efter ”den enskilda fastighetens speciella förhållan-

den” (SOU 1963:68 s. 172 med instämmande av Kling, prop. 1969:128 s. B 152). 

Kommittén föreslog att ett krav på en ändamålsenlig skogsskötsel skulle tas med 

i lämplighetsprövningen men såväl Skogsstyrelsen som Kling ansåg att skogs-

skötsel inte var ett självständigt ändamål utan ett medel för att åstadkomma en 

god avkastning, varför förslaget förkastades (s. B 152). 

I likhet med kommittén framhöll Kling behovet av en flexibel lagstiftning, så 

att bedömningen av vad som var en fördel eller olägenhet för jordbruksnäringen 

kunde anpassas efter de vid varje tidpunkt rådande jordpolitiska målsättningarna. 

Vid bedömningen av om det var tillåtet att skilja skog från odlad jord, ansåg Kling 

att stor hänsyn skulle tas till sådana lokala förhållanden som påverkade möjlig-

heten att bedriva ett lönsamt och utvecklingsbart jord- eller skogsbruk (s. B 159).  

Lantbruksnämnden i Uppsala län ifrågasatte de allmänna lämplighetsvillkoren 

för jordbruksfastigheter. Med hänsyn till fastighetsägarnas varierande önskemål 

föreslog man i stället att en oskadlighetsprövning skulle införas, med innebörden 

att fastigheterna inte skulle få försämras genom fastighetsbildningsåtgärden 

(s. B 146). Lagstiftaren gick dock inte på denna linje men ett närbesläktat resone-

mang fördes med anledning av innehållet i undantagsbestämmelserna (se nedan). 

Särskilt om fiske, 3 kap. 8 § FBL 

Departementschefen delade kommitténs uppfattning om att det kunde finnas skäl 

för att i viss utsträckning tillåta uppdelning av fiske såvida det inte medförde 

”avsevärd olägenhet för fiskevården” (s. B 172). Ett exempel på ett sådant skäl 

                                                      
77 Jfr 3 kap. 5 § FBL. 
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var om det kunde bidra till att lösa uppkomna intressekonflikter kopplade till 

vattenkraften (s. B 167). 

Fastigheter avsedda enbart för sportfiske kunde sällan tillåtas på grund av för-

budet mot skadlig uppdelning men också för att det stred mot varaktighetskravet 

(kommittén s. B 169).78 

Om successiv fastighetsbildning och behovet av undantagsbestämmelser, 

3 kap 9 och 10 §§ FBL 

En successiv rationalisering av fastighetsbeståndet ansågs vara av betydelse för 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter men också för att underlätta plangenomfö-

rande. Tidigare regelverk hade i första hand fokuserat på fastigheter för jordbruks-

ändamål. Kommittén uttalade att skogsbruket borde få samma möjligheter (SOU 

1963:68 s. 197 samt prop. 1969:128 s. B 176). Departementschefen gick ett steg 

längre och ansåg att det inte var motiverat att prioritera jord- och skogsbruket 

framför andra näringar och samhällsintressen, varför detta skydd inte borde gälla 

sådana fastighetsbildningsåtgärder som var ”till nytta från allmän synpunkt” 

(s. B 183).79 

De fastighetsägare som önskade genomföra en fastighetsbildningsåtgärd sak-

nade ofta möjligheten att driva igenom mer omfattande rationaliseringar 

(s. B 173). Både departementschefen och kommittén framhöll lämplighetspröv-

ningens betydelse vid successiv fastighetsbildning (s. B 123 och B 127). För att 

främja en sådan verksamhet behövdes det undantagsregler (s. B 173 och B 177). 

Departementschefen underströk kommitténs uttalande att behovet av att kunna 

bilda fastigheter för bebyggelseändamål utanför planlagt område, ”utan att de 

jordpolitiska villkoren i alla hänseenden upprätthölls”, fortfarande var lika starkt 

som när undantagsbestämmelsernas infördes i jorddelningslagen 1947 (s. B 176).  

Angående ett av kraven i 3 kap. 9 § FBL, att fastighetsbildning måste leda till 

en förbättrad fastighetsindelning, uttalade kommittén (1963:68 s. 196 samt 

1969:128 s. B 175): 

”Det torde nämligen i regel kunna förutsättas att regleringsåt-

gärd, varom alla sakägare äro ense och som befinnes varken 

försämra fastighetsindelningen eller motverka uppkomsten av 

en mera ändamålsenlig indelning, kan anses i åtminstone något 

avseende innebära en förbättring av indelningen.” 

  

                                                      
78 Både kommittén och departementschefen ansåg att fristående fiske kunde upplåtas med fiske-

servitut (s. B 167 och B 172). 
79 Jfr 3 kap. 10 § FBL. 
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Kommunaltekniska föreningen uttryckte att en oskadlighetsprincip borde accept-

eras och argumenterade (s. B 179):  

”Två markägare kan t.ex. vara överens om en viss gränsjämk-

ning mellan sina fastigheter, men man kan inte direkt objektivt 

påvisa att en sådan gränsjämkning skulle förbättra sökandens 

fastighet.” 

I valet mellan att ställa krav på att fastighetsbildningen skulle medföra en positiv 

nettoförbättring eller nöja sig med en oskadlighetsprövning förordades det först-

nämnda alternativet. Det var resultatet av förrättningen som helhet som skulle 

bedömas. Förbättringskravet preciserades inte och bestämmelsen fick en mer 

generell utformning jämfört med kommittéförslaget, men enligt Kling behövde 

kraven inte ställas särskilt högt. Som exempel angavs att fastighetsindelning och 

detaljplan kom i bättre överensstämmelse eller att en jordbruksfastighet fick bättre 

förutsättningar för en ökad lönsamhet. Kraven torde, liksom tidigare, i praktiken 

ställas högre vid nybildning av fastigheter än vid ombildning. Risken för olämp-

liga restfastigheter uppmärksammades särskilt (s. B 181 f.):  

”Man skall sålunda beakta att åtgärden inte försvårar genom-

förandet av ytterligare fastighetsbildningsåtgärder. Detta är 

betydelsefullt med hänsyn till bl.a. den konserverande verkan 

som partiella förbättringar lätt kan få på en olämplig fastighets-

indelning. I detta sammanhang bör särskilt uppkomsten av 

olämplig restfastighet uppmärksammas.” 

Kling tydliggjorde att undantagsbestämmelserna enbart var avsedda att tillämpas 

när lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL inte var uppfyllda. Förbättringskravet 

hindrade därmed inte sakägare som var ense att vidta en gränsjämkning (fastig-

hetsreglering) mellan fastigheter som redan var lämpliga (s. B 182).  

Särskilt om fastighetsbildning över kommungräns, 3 kap. 11 § FBL 

Kommittén ansåg att det av jordpolitiska skäl och ur rationaliseringssynpunkt var 

önskvärt att fastighetsbildningsåtgärder som berörde mark på ömse sidor om för-

valtningsområden i allmänhet skulle få genomföras, men för att motverka olägen-

heter till följd av ändringar i kommunernas skatteunderlag föreslogs särskilda 

skyddsregler för sådana situationer. Klings principiella ställningstaganden över-

ensstämde med kommitténs men departementschefen framhöll även betydelsen 

av att säkerställa samstämmighet mellan fastighetsindelning och förvaltningsom-

råden (s. B 184 f.). 

Särskilt om inlösen enligt 8 kap. 2 § FBL 

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren fick även betydelse vid inlösen-

situationer i samband med fastighetsreglering genom en hänvisning i 8 kap. 

2 § FBL. Kling föreslog, utan reservation, att en fastighet som uppfyllde 
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lämplighetskraven i 3 kap. FBL inte till någon del skulle få inlösas (s. B 600). 

Nedan redovisas bestämmelsen enligt propositionens förslag, som sedermera 

antogs och fortfarande gäller.  

3.6 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens anpassning till en 
reformerad plan- och bygglagstiftning 

Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1 juli 1987 (SFS 1987:10) byggde på 

samma huvudprinciper som tidigare lagstiftning men innebar en systematisk 

omarbetning, förenkling och modernisering av regelverket. Plan- och bygglagen 

ersatte bland annat byggnadslagen (SFS 1947:385) och byggnadsstadgan 

(SFS 1959:612).  

De grundläggande dragen i reformen var att beslutsfattandet decentraliserades 

samtidigt som medborgarna gavs ett ökat inflytande i lokala markanvändnings-

frågor. Kommunerna gavs en stark ställning och avgörande inverkan på beslut i 

frågor rörande markanvändning och bebyggelseutveckling. Nedan följer en kort 

sammanfattning av de nyheter som ansågs vara av störst betydelse (prop. 

1985/86:90 s. 91 f.): 

• Det ställdes krav på att alla kommuner skulle ha en översiktsplan som 

omfattande hela kommunens yta, som underlag för beslut om använd-

ningen av mark- och vattenresurser. 

• Områdesbestämmelser infördes för det fall kommunen ville säker-

ställa syftet med översiktsplanen inom ett visst markområde. 

• De tidigare stads- och byggnadsplanerna ersattes av en plan, detalj-

plan, med krav på genomförandetid i syfte att begränsa byggrätterna 

och andra rättsverkningar i tiden. 

8 kap. Särskilda bestämmelser om inlösen 

2 §  

Inlösen får ej ske, om syftet med överföringen skäligen kan vinnas på annat sätt. 

   Fastighet får icke till någon del inlösas, om den uppfyller de i 3 kap. upp-

ställda kraven på lämplighet. Ej heller får mark som ingår i eller är avsedd att 

intagas i gemensamhetsskog inlösas.  

   Om del av fastighet efter regleringens genomförande icke lämpligen skulle 

kunna användas tillsammans med fastighetens övriga ägor och ej heller med 

fördel skulle kunna utnyttjas för sig, får inlösen av fastighetsdelen ske, även om 

fastigheten uppfyller lämplighetskraven i 3 kap.  
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• För att underlätta genomförande av förändringar i fastighetsindel-

ningen inom detaljplanelagda områden infördes ytterligare ett plan-

institut, fastighetsplan. Fastighetsplanen sågs som en utbyggnad och 

modernisering av den tidigare tomtindelningen.80 

• Länsstyrelsens fastställelseprövning av planer avskaffades och 

ersattes av en möjlighet för länsstyrelsen att i efterhand och på vissa 

angivna grunder, granska och upphäva detaljplaner och områdesbe-

stämmelser. 

• De tillstånd som krävdes för bland annat byggnation formaliserades i 

bygglov, rivningslov och marklov. 

I samband med införandet av en ny plan- och bygglagstiftning 1987 fick även de 

planrelaterade lämplighetsvillkoren i 3 kap. 2 och 3 §§ FBL en ny utformning 

med ikraftträdande den 1 juli 1987 (SFS 1987:124, prop. 1985/86:90). Den 

gällande huvudprincipen att fastighetsbildning skulle följa gällande planer och 

bestämmelser kompletterades med en undantagsregel som innebar att sådan 

fastighetsbildning som innebar en mindre avvikelse från plan kunde tillåtas. Lag-

texten motsvarar 1989 års lydelse. Kursiveringarna motsvarar propositionens. 

  

                                                      
80 Man skiljde på planer med rättsverkan, dvs. detaljplan, fastighetsplan och områdes-

bestämmelser, från översiktsplanen, som endast skulle utgöra ett underlag för efterföljande 

beslut. 

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

2 § 

Inom område med detaljplan, fastighetsplan 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. 

   Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks 

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall fastighetsbild-

ning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Får på grund av 

särskilt medgivande byggnad uppföras eller annan därmed jämförlig åtgärd 

företagas i strid mot sådan bestämmelse, utgör vad nu har sagts ej hinder mot 

fastighetsbildning som behövs för att medgivandet skall kunna utnyttjas. 

   Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förordnande 

kommunal myndighet på begäran av fastighetsbildningsmyndigheten medge 

undantag från bestämmelser som avses i andra stycket. 

   En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får över-

klagas genom besvär hos länsstyrelsen. 

   Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas genom 

besvär hos regeringen. 



De allmänna fastighetsbildningsvillkorens betydelse för fastighetsindelningen  

– en historisk översikt 

 93 

I följande avsnitt redovisas de överväganden som resulterade i ovanstående 

anpassning av de allmänna villkoren för fastighetsbildning till en reformerad plan- 

och bygglagstiftning. Fokus ligger på beskrivningen av begreppet mindre avvi-

kelse från plan. 

3.6.1 Proposition 1985/86:90 om följdlagstiftning till den nya plan- och 
bygglagen, lagen om exploateringssamverkan samt lagen om 
hushållning med naturresurser m.m. 

En sammanvägning av de olika anspråken på användningen av mark- och vatten-

resurser, det så kallade planpolitiska intresset, skulle avgöras inom ramen för de 

former av fysisk planläggning som plan- och bygglagen erbjöd (prop. 1985/86:90 

s. 92). Fastighetsbildning fick inte ske i strid mot detaljplan, fastighetsplan eller 

områdesbestämmelser. Liksom tidigare ansågs det primärt vara fastighetsbild-

ningsmyndighetens uppgift att avgöra om den sökta åtgärden överensstämde med 

gällande planer (s. 103 f.). Samtidigt ansåg man att det var byggnadsnämndens 

uppgift att göra den planmässiga bedömningen av fastighetsbildningsåtgärder för 

bebyggelse. Lösningen blev följande. Om kommunens byggnadsnämnd vid sam-

rådet ifrågasatte tillåtligheten av en fastighetsbildningsåtgärd för bebyggelse 

utanför planlagt område enligt 3 kap. 3 § FBL, fick frågan om åtgärdens lämplig-

het ur plansynpunkt hänskjutas till byggnadsnämnden för prövning, 4 kap. 25 a § 

FBL (s. 107). 

I fråga om fastighetsbildning i de fall då genomförandetiden för en detaljplan 

hade gått ut framhölls vikten av att samråd skedde med byggnadsnämnden. Det 

föredragande statsrådet, bostadsminister Hans Gustafsson, underströk i samman-

hanget det faktum att planen kunde komma att ändras eller upphävas och uttalade 

samtidigt (s. 104 f.): 

”Om byggnadsnämnden avstyrker fastighetsbildning får, med 

beaktande av skälen för avstyrkan, tillåtligheten av fastighets-

bildningen bedömas utifrån de allmänna lämplighetskriterierna 

i 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen.” 

Plan- och bygglagen föranledde vissa följdändringar i fastighetsbildningslagen. 

Eftersom plan- och bygglagen inte innehöll några möjligheter till dispens i form 

av undantag från planbestämmelser, infördes i stället begreppet mindre avvikelse 

i 3 kap. 2 § 1 st. FBL.81 Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-

kades fick fastighetsbildning ske i strid mot planen (s. 147). Samtidigt togs en 

                                                      
81 Bestämmelsen utformades med 6 kap. 5 § andra meningen i den äldre plan- och bygglagen 

3 § 

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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särreglering bort så att lämplighetsvillkoret till skydd för områden utanför plan, 

3 kap. 3 § FBL, blev generellt och inte enbart gällde vid fastighetsbildning för 

bebyggelse (s. 150).  

Särskilt om begreppet mindre avvikelse (prop. 1985/86:1) 

I propositionen Ny plan- och bygglag (prop. 1985/86:1) förklarades innebörden 

av begreppet mindre avvikelse. Syftet med bestämmelsen var att begränsa möj-

ligheten att göra avsteg från planen, jämfört med de då rådande dispensmöjlighet-

erna. Därigenom minskade antalet fall då planen inte överensstämde med de 

verkliga förhållandena. Samtidigt tillmötesgick man kravet på ett ökat medborgar-

inflytande i planeringsprocessen. Sådana avvikelser som grundade sig på önske-

mål om ändrad markanvändning jämfört med vad planen tillät, ansågs inte vara 

tillåtna. Inte heller sådana avvikelser som fick konsekvenser för ett större område. 

Dessa borde i stället belysas genom planändring. Mindre avsteg skulle dock kunna 

göras om avvikelsen var förenlig med planens syfte. Som exempel på tillåtna 

mindre avvikelser angavs (Föredragande statsråd, bostadsminister Hans 

Gustafsson s. 714): 

• Placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark. 

• Överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd. 

• Överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea. 

I detta sammanhang gjordes inget uttalande med koppling till fastighets-

indelningen. Sambandet mellan fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen 

tydliggjordes senare av bostadsutskottet, som hänvisade till propositionen till plan 

och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 713). Utskottet ansåg att det uttalande som 

avsåg begreppet mindre avvikelse enligt plan- och bygglagen i relevanta delar 

borde vara vägledande även vid tillämpningen av fastighetsbildningslagstift-

ningen (1986/87:BoU4 s. 33). 

3.7 Fastighetsbildning för landsbygdens behov 

I den jordbrukspolitik som var beslutad sedan 1977 ingick som delmål att jord-

bruket skulle ges förutsättningar för att kunna ”medverka i en aktiv regionalpoli-

tik”. Liksom för andra verksamheter skulle hänsyn tas till kraven på en god miljö 

och en långsiktig hushållning med naturresurserna. De ekologiska och miljö-

mässiga aspekterna av jordbruket skulle därför särskilt beaktas. I samma beslut 

angavs också att jordbruk borde bedrivas i hela landet av beredskapsskäl samt för 

att främja sysselsättningen (prop. 1977/78:19, 1 f. samt Lantmäteriverket 1988 

s. 20).82  

                                                      
som förebild. 
82 Sedan 1947 gällde alltjämt följande tre huvudmål för jordbrukspolitiken: inkomstmålet, 

produktionsmålet och effektivitetsmålet (Ds 2004:9 s. 47). Innebörden av de jordbrukspolitiska 
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Överskottsproduktion av spannmål i landet i kombination med låga priser på 

världsmarknaden gjorde att det blev nödvändigt att på både kort och lång sikt 

försöka hitta andra alternativ till spannmålsproduktion. Enligt Lantmäteriverket 

(senare Lantmäteriet) skulle diskussionen om ändrad markanvändning ses mot 

denna bakgrund (Lantmäteriverket 1988 s. 21).  

Med anledning av förändringar i jordförvärvslagstiftningen fick 3 kap. 1 och 

5 §§ FBL slutligen följande utformning med ikraftträdande den 1 januari 1991 

(SFS 1990:1101, prop. 1989/90:151 och bet. 1990/91:BoU3). Lagtexten mot-

svarar 1992 års lydelse. Kursiveringarna motsvarar propositionens.  

I följande avsnitt redovisas de överväganden som gav upphov till ovanstående 

ändringar i de allmänna fastighetsbildningsvillkoren, vilka syftade till att under-

lätta för boende och sysselsättning på landsbygden.  

3.7.1 Proposition 1986/87:122 om ändring i jordförvärvslagen 

Efter bemyndigande från regeringen tillkallades en särskild utredare 1986 för att 

se över jordförvärvslagstiftningen. Denna översyn resulterade i ett betänkande 

(Ds Jo 1986:5) och en proposition (1986/87:122) med förslag till vissa ändringar 

i jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Ändringarna, som trädde i kraft den 1 juli 

                                                      
målen bekräftades och förtydligades genom riksdagens beslut 1985 om en samlad 

livsmedelspolitik (prop. 1984/85:166 s. 1 f.) 

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

1 § 

Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas 

blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt 

lämpad för sitt ändamål. Härvid skall särskilt beaktas att fastigheten får en 

lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. 

Om fastigheten skall användas för bebyggelse skall den vidare kunna få god-

tagbara anordningar för vatten och avlopp. 

   Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som skall 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 tillgo-

doses på något annat sätt än genom fastighetsbildning. 

 

Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 

5 § 

En jordbruksfastighet skall för att anses lämpad för sitt ändamål ha sådan stor-

lek, sammansättning och utformning att den medger att det företag som 

skall bedrivas på fastigheten blir ekonomiskt godtagbart. Vid bedömningen av 

om företaget blir ekonomiskt godtagbart skall hänsyn tas till regionalpolitiska 

intressen och till betydelsen av att vården av natur-och kulturmiljön främjas. 

   Första stycket gäller även ifråga om en skogsfastighet. 
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1987, innebar bland annat att det blev lättare att få förvärvstillstånd och att möjlig-

heterna att förvärva fastigheter för deltidsjordbruk ökade. De föreslagna lag-

ändringarna medförde inte några direkta följdändringar i fastighetsbildningslagen, 

vilken i stället kom att utredas separat.  

Det föredragande statsrådet, chefen för jordbruksdepartementet, Mats 

Hellström om ändringsförslagen (prop. 1986/87:122 s. 12): 

”Mina förslag i det följande tar sikte på att jordförvärvslagen 

skall slå vakt om familjelantbruket, främja främst skogsbrukets 

rationalisering, begränsa juridiska personers förvärvsrätt och 

göra det möjligt att i glesbygderna ta till vara sysselsättnings-

möjligheterna i jordbruket och skogsbruket. Enligt min mening 

kan dessa syften förenas med lättnader i möjligheterna att få 

förvärvstillstånd. Detta bör stimulera till en ökad omsättning av 

fastigheter. Härigenom skapas förutsättningar för att hålla 

landsbygden levande. Vidare avser förslagen att förenkla pröv-

ningen av förvärvsärenden.” 

3.7.2 Lantmäterirapport 1988:9 – Fastighetsbildning för landsbygdens behov 

Det dåvarande Lantmäteriverket fick 1987 i uppdrag av regeringen att i samråd 

med berörda myndigheter se över reglerna i fastighetsbildningslagen för att 

anpassa dessa till förändringarna i jordförvärvslagen. Lantmäteriverket konstate-

rade att de regionalpolitiska förutsättningarna i högre grad borde beaktas vid 

fastighetsbildning för jord- och skogsbruk. Översynen resulterade i förslag till 

ändringar av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren som öppnade upp för 

bildandet av deltidsjordbruk, vilket i princip inte var möjligt enligt de tidigare 

bestämmelserna (Lantmäteriverket 1988 s. 2). Av det begränsade faktaunderlaget 

bestående av domstolsavgöranden, tillsammans med en mer allmän överblick 

över rättspraxis, drog Lantmäteriverket slutsatsen att arealen på fastigheter bil-

dade för permanentbostads- och fritidsbostadsändamål var ganska varierande. 

Tillämpningen gick helt i linje med departementschefens principiella uttalande i 

motiven till fastighetsbildningslagen (prop. 1969:128 s. B 113 och B 1156 f.), 

bland annat att mer mark inte borde läggas till en bostadsfastighet än som ”väsent-

ligen har karaktär av bostadstomt” och att storleken skulle avgöras av fastighets-

bildningsmyndigheten från fall till fall utifrån vad som var ”rimligt och skäligt” 

(Lantmäteriverket 1988 s. 62 ff.).83  

Lantmäteriverket ansåg att det skulle läggas till ett krav på miljöhänsyn vid 

fastighetsbildning för bebyggelse (s. 97) samt att varaktighetskravet i 3 kap. 1 § 

FBL skulle tas bort (101 f.). Argumenten bakom slopandet av varaktighetskravet 

var bland annat att det utgjorde en lagteknisk anpassning till det rådande 

                                                      
83 Av proposition 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riks-

planeringen, framgick att departementschefens motivuttalande fortfarande gällde (bilaga 2 

s. 18). 
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lämplighetskravet avseende byggnader i 3 kap. 5 § PBL, men också att det var ett 

sätt för fastighetsbildningen att möta den snabba samhällsutvecklingen. Man 

menade att de kortsiktiga ändamål för fastighetsbildning som lagstiftningen 

syftade till att förhindra inte utgjorde något problem i praktiken (s. 101).  

Så här sammanfattades bakgrunden till förslaget att låta varaktighetskravet 

utgå (s. 5): 

”Som redaktionell anpassning och i någon mån också för att 

motverka risken för att varaktighetskravet hävdas på ett över-

drivet sätt i dagens föränderliga samhälle föreslås att detta krav 

utgår ur lagtexten. Det ligger ändå i sakens natur att fastighets-

bildning skall ske endast för ändamål som är av varaktig 

beskaffenhet.”  

Bostadsfastigheter på landsbygden skulle inte bara kunna bestå av tomtmark. 

Även åkermark, betesmark och skogsmark skulle få läggas till, förutsatt att mar-

ken behövdes för boendet, exempelvis för mindre odling eller djurhållning (s. 6). 

Som bostadsändamål skulle även verksamheter för hobby- och fritidsändamål 

räknas (s. 7).  

Samma lönsamhetskrav skulle gälla för de företag som bedrevs på jordbruks- 

och skogsbruksfastigheter, oavsett vilken typ av lantbruksföretag som avsågs. För 

att det skulle vara möjligt att bedriva deltidsjordbruk föreslog man att det företag 

som skulle bedrivas på fastigheten skulle ge ett ekonomiskt godtagbart resultat, 
vilket till skillnad mot tidigare bestämmelse84 skulle tolkas som att företaget till-

sammans med andra försörjningsmöjligheter skulle ge en tillfredsställande för-

sörjning. På så sätt skapades utrymme för regionalpolitisk hänsyn (s. 41 f.). Sam-

tidigt var tanken att undantagsbestämmelserna inte skulle behöva utnyttjas lika 

ofta som hittills varit nödvändigt med anledning av de senaste årens jordpolitiska 

utveckling (s. 40 och 134).  

Till undantagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL föreslogs ett tillägg som innebar 

att fastighetsbildning som inte uppfyllde bestämmelserna till skydd för jord- och 

skogsbruket ändå skulle få ske om den främjade vården av natur- eller kultur-

miljön. Tanken var att möjliggöra fastighetsbildning för enskilda behov som sam-

tidigt var till nytta för vården av natur- och kulturlandskapet (s. 104). I förrätt-

ningsverksamheten hade behovet uppmärksammats att det i vissa fall var svårt att 

tillmötesgå fastighetsbildning för natur- eller kulturminnesvårdens önskemål, som 

syftade till att bibehålla viktiga landskapsvärden (s. 106).85 

Lantmäteriverkets rapport behandlade även frågor om fastighetsbildning för 

fiske och fiskodling men inga förslag till lagändringar lades fram. 

                                                      
84 Den tidigare bestämmelsen var utformad så att företaget skulle medge tillfredsställande 

lönsamhet. 
85 Lantmäteriverket menade att införandet av en särskild hänsynsparagraf för bevarande-

intressen tycktes stämma väl överens med naturvårdsförvaltningskommittén förslag 

(Ds Jo 1986:4) (Lantmäteriverket 1988 s. 110). 
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3.7.3 Proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens behov 

Trots att de allmänna villkoren för fastighetsbildning var flexibelt utformade 

kunde det konstateras att förändringen i de jordpolitiska riktlinjerna hade lett till 

att det hade blivit nödvändigt att allt mer frekvent utnyttja undantagsbestämmel-

serna i 3 kap. 9 och 10 §§ FBL vid fastighetsbildning i glesbygden (prop. 

1989/90:151 s. 12).  

Det föredragande statsrådet Laila Freivalds, chef för justitiedepartementet, 

konstaterade att det tycktes vara möjligt att tillämpa de befintliga lämplighetsvill-

koren i 3 kap. 1 § FBL på ett sådant sätt att bildandet av stora bostadsfastigheter 

på landet tilläts,86 men på grund av det tidigare förarbetsuttalandet, att mer mark 

än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt inte borde få läggas till en 

bostadsfastighet, ansågs en sådan tolkning inte vara möjlig. För att åstadkomma 

en förändrad praxis och tillåta fastighetsbildning på landsbygden för viss närings-

verksamhet eller hobbyverksamhet såsom mindre djurhållning eller odling, 

ansågs det därför lämpligt att ”i någon mån jämka” villkoren i 3 kap. 1 § FBL 

samt utveckla hur paragrafen var tänkt att tillämpas (s. 18 f.). 

Freivalds betonade att lämplighetsprövningen skulle ske utifrån ett plan-

mässigt betraktelsesätt. Hon förordade att varaktighetskravet skulle behållas och 

ansåg att bestämmelsen förhindrade fastighetsbildning för tillfälliga eller kortsik-

tiga ändamål på ett sådant sätt att en splittring av fastighetsbeståndet motverkades. 

Freivalds uttryckte (s. 22): 

”Det ligger i sakens natur att varaktighetskravet inte bör häv-

das på ett överdrivet sätt i dagens föränderliga samhälle.”  

Eftersom Lantmäteriverket inte hade någon avsikt att ändra något i sak fanns det 

inte heller någon anledning att utmönstra varaktighetskravet ur lagtexten. Försla-

get om att ta bort varaktighetskravet kritiserades av flera remissinstanser (s. 18 f.). 

Eftersom den befintliga formuleringen i 3 kap. 1 § 1 st. FBL, om att fastigheter 

skulle få en lämplig utformning, även innefattade miljöaspekter ansåg Freivalds 

att det var onödigt att införa ett särskilt krav på att fastigheter för bebyggelse 

skulle utformas på ett sådant sätt som behövdes för en god miljö. De ändringar i 

3 kap. 1 § FBL som sedermera genomfördes var av mer redaktionell karaktär 

(s. 19). De nya förarbetsuttalandena kom dock att få stor betydelse för lämplig-

hetsprövningen, speciellt vid utformningen av bostadsfastigheter. 

Med anledning av de skogspolitiska målen ansågs det att produktiv skogsmark 

inte borde få ingå i en bostadsfastighet såvida det inte rörde sig om små arealer 

som saknade betydelse för det aktiva skogsbruket. Samtidigt uttalades det att 

skogsmark normalt inte skulle få läggas till en bostadsfastighet om syftet enbart 

var att skapa en skyddszon mot avverkning. Restriktivitet skulle på motsvarande 

sätt råda mot att tillföra åkermark till en bostadsfastighet om motivet till åtgärden 

var att förhindra skogsplantering. Som godtagbara ändamål för tillförande av 

                                                      
86 Förutsatt att det inte stred mot skyddsreglerna för jord- och skogsbruket eller något annat 

starkare motstående intresse (s. 18).  
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åkermark omnämndes mindre djurhållning och mindre odling. Sådana behov 

skulle tillgodoses genom fastighetsbildning förutsatt att ändamålet var varaktigt 

och att inga motstående intressen hindrades (s. 22).  

Det företagsekonomiska kravet i 3 kap. 5 § FBL gällande fastighetsbildning 

för jord- och skogsbruksändamål ändrades så att man vid bedömningen skulle ta 

hänsyn till regionalpolitiska förutsättningar samt vården av natur- och kulturmiljö. 

I stället för kravet på tillfredsställande ekonomisk lönsamhet förordades att företa-

get som skulle bedrivas på fastigheten skulle bli ekonomiskt godtagbart. Villkoret 

ansågs vara uppfyllt om nedanstående två förutsättningar var uppfyllda (s. 23): 

• Företagets intäkter täckte kostnaderna samt gav en rimlig ersättning 

för nedlagt arbete. 

• Företagaren fick sin huvudsakliga utkomst från det företag som bed-

revs på fastigheten. 

Undantagsvis kunde ett företag som lämnade ett mindre bidrag till försörjningen 

godtas, men då enbart av regionalpolitiska skäl (s. 23). Ett sätt att beakta de reg-

ionalpolitiska förutsättningarna var genom att förorda att sysselsättningen skulle 

ges en särskild tyngd vid lämplighetsprövningen i samband med fastighetsbild-

ning i glesbygdsområden (s. 24).  

Samma företagsekonomiska villkor föreslogs gälla för såväl jordbruks- som 

skogsbruksfastigheter men det slutgiltiga förslaget fick en annan lagteknisk 

utformning än vad Lantmäteriverket respektive statsrådet hade föreslagit (s. 30). 

3.7.4 Bostadsutskottets betänkande 1990/91:BoU3 – Fastighetsbildning för 
landsbygdens behov m.m.  

I Bostadsutskottets betänkande behandlades proposition 1989/90:151 om fastig-

hetsbildning för landsbygdens behov m.m. Dessutom bemöttes inkomna mot-

ioner, varav samtliga avstyrktes. 

Som enda åtgärd föreslog utskottet ett tydliggörande avseende förutsättning-

arna för bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden, speciellt vad gällde 

fastighetsbildning för fritidsändamål (bet. 1990/91:BoU3 s. 1). Utskottet gjorde 

därför ett förtydligande uttalande, att fastighetsbildning för bostadsändamål 

kunde avse både permanent- och fritidsboende men att en viss åtskillnad borde 

göras. Där dessa intressen konkurrerade skulle permanentboende prioriteras. 

Detta uttalande syftade på de regionalpolitiska aspekterna. Befolkningen på lands-

bygden skulle ges möjlighet att bo kvar på orten, vilket i sin tur bidrog till att 

landsbygden skulle kunna leva och utvecklas. Utskottet anförde (s. 8). 
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”De som bor permanent på en fastighet kan som regel förut-

sättas ha större intresse och mera tid att hävda marken och 

vårda landskapet än vad den fritidsboende i allmänhet har. 

Enligt utskottets mening bör därför större restriktivitet iakttas 

vid fastighetsbildning, som går ut på att lägga ett större areal-

tillskott till en fritidsfastighet.” 

Däremot ansågs det vara möjligt att tillåta viss mindre odling eller liknande, även 

i fråga om fastighetsbildning för fritidsändamål. Man betonade samtidigt att det 

inte borde vara fråga om några större arealtillskott. Oavsett om fastigheten skulle 

användas för permanent- eller fritidsboende ansåg utskottet att det borde krävas 

att sådan mark som inte var av karaktären tomtmark, varaktigt brukades på ett sätt 

som låg inom ramen för ändamålet med fastighetsbildningen. Dessutom var lokala 

och regionala förhållanden avgörande för vilken fastighetsstorlek som skulle 

tillåtas. I områden med liten konkurrens om marken ansåg man att större fritids-

fastigheter kunde tillåtas, medan bedömningen måste bli mer restriktiv i områden 

med större konkurrens om marken samt i områden av stor betydelse för det rörliga 

friluftslivet (s. 8 f.). 

Angående frågan om att lägga till mark i syfte att skapa skyddszoner för fastig-

heter på landsbygden ansåg utskottet i likhet med det föredragande statsrådet 

Freivalds att detta normalt inte borde vara tillåtet. Samtidigt uteslöt man inte att 

det skulle kunna bli aktuellt att lägga till mark som inte hade något större värde 

för jord- och skogsbruket ”av hänsyn till boendemiljön och fastighetens 

arronderingsförhållanden” (s. 9). Vad som mer precist avsågs med detta utvecklas 

inte vidare i betänkandet. 

Även om samtliga motioner avstyrktes gjordes vissa reservationer inom 

bostadsutskottet. Bland annat framfördes följande argument för att lönsamhets-

villkoret i 3 kap. 5 § FBL helt skulle tas bort (s. 14): 

• Statsmaktens styrning borde minskas ytterligare vad gäller fastighets-

bildning för jordbruks- och skogsbruksändamål. 

• Lönsamhetsvillkoret ansågs försvåra bosättning och företagsbildning 

på landsbygden. Att bo och verka på landet var en livsstil som borde 

stimuleras oavsett inkomst.  

• En myndighetsprövning avseende vad som är ekonomiskt godtagbart 

ansågs lämna utrymme för godtycke och rättsosäkerhet. Det ansågs 

inte vara möjligt att på förhand bedöma ett jordbruksföretags lönsam-

het. 

• Lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL ansågs vara tillräcklig 

för att uppnå ändamålsenliga fastighetsbildningar. 
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3.8 De allmänna fastighetsbildningsvillkorens utveckling med 
anledning av ändrad politisk inriktning 

Nya målsättningar och en ändrad inriktning inom jordbrukspolitiken såväl som 

inom livsmedels- och skogspolitiken under slutet av 1980-talet och början av 

1990-talet kom att framkalla ändringar i jordförvärvslagen och av de allmänna 

villkoren för fastighetsbildning i fastighetsbildningslagen.  

De jordförvärvsregler som gällt sedan 1979, vilka innebar en långtgående 

reglering av förvärv av jordbruks- och skogsbruksfastigheter, hade som främsta 

syfte att fungera som styrmedel för den statliga rationaliseringspolitiken. Jordför-

värvslagstiftningen avreglerades i två omgångar, 1987 och 1991. År 1987 tonades 

behovet av storleksransonering ned och attityden till deltidsjordbruk blev mer 

positiv. År 1991 genomfördes en mer omfattande avreglering till följd av en 

marknadsanpassning av livsmedelspolitiken. Jord- och skogsbruksföretagarna 

fick därigenom ökat inflytande över markanvändningen. Rationaliserings-

politiken tonades ned än mer och kvarstod endast i starkt ägosplittrade områden. 

Bosättning och sysselsättning i glesbygd underlättades genom att lagen förstärktes 

som ett självständigt, regionalpolitiskt instrument (prop. 2004/05:53 s. 13 f.). 

I syfte att anpassa fastighetsbildningen till en ändrad livsmedels- och skogs-

politik genomfördes det ändringar i 3 kap. 5, 6 och 7 §§ FBL med ikraftträdande 

den 1 januari 1994 (SFS 1993:1340, prop. 1993/94:27). Lagtexten motsvarar 

1995 års lydelse. Kursiveringarna motsvarar de i proposition 1993/94:27. 

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 

5 § 

För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall 

den ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att 

det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt 

utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kom-

binera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn 

skall tas till intresset av att sysselsättning och bosättning i  glesbygd främ-

jas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av att vården av natur- och 

kulturmiljön främjas. 

   Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. 

 

6 § 

Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgär-

den är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.  

 

7 § 

Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att möjlig-

heten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. 

Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den inne-

bär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. 



 102 

Nedan följer en närmare redogörelse för lagstiftningsreformerna inom respektive 

politikområde, vilka kom att påverka utformningen av de allmänna villkoren för 

fastighetsbildning. 

3.8.1 Proposition 1989/90:146 om livsmedelspolitiken 

Våren 1990 beslutade riksdagen om en ny livsmedelspolitik. I departements-

skrivelse Ds 1992:125, Fastighetsbildning för landsbygdsutveckling, samman-

fattades de antagna målen för livsmedelspolitiken i nedanstående punkter (s. 9 f.): 

• ”Det övergripande målet för livsmedelspolitiken bör vara en god hus-

hållning med samhällets totala resurser. 

• Prisutvecklingen på livsmedel skall vara rimlig i förhållande till pris-

utvecklingen på övriga varor och tjänster. Konsumenternas val skall 

styra produktionen. 

• Landets livsmedelsförsörjning under kriser och i krig skall tryggas.  

• Vid val av markanvändning och brukningsmetoder måste hänsyn tas 

till kraven på en god miljö och långsiktig hushållning med natur-

resurserna. Miljömålet skall vara att slå vakt om ett rikt och varierat 

odlingslandskap och att minimera jordbrukets miljöbelastning.  

• Producenterna skall få en skälig ersättning för varor och tjänster. 

• Livsmedelspolitiken bör bidra till regional utjämning av sysselsätt-

ning och välfärd.” 

Den nya livsmedelspolitiken var ett resultat av den tidigare politikens 

misslyckanden med att uppnå uppsatta mål, med följder som överproduktion, 

stigande livsmedelspriser, negativa miljöeffekter och en ogynnsam 

regionalpolitisk utveckling (prop. 1989/90:146 s. 35 samt prop. 1993/94:27 s. 9). 

Enligt det föredragande statsrådet Mats Hellström, chef för jordbruks-

departementet, skulle en utgångspunkt för den nya livsmedelspolitiken vara att 

denna i princip skulle vara underkastad samma villkor som andra näringar och att 

producenter endast skulle ersättas för efterfrågade varor och tjänster.87 Offentliga 

ingripanden ansågs dock vara befogade i de fall efterfrågan gällde kollektiva varor 

och nyttigheter (prop. 1989/90:146 s. 49). En omställning av produktionen till 

kommersiella villkor förväntades medföra en totalt sett minskad produktion och 

därmed även minskade intäkter. Lönsamheten för den enskilde jordbrukaren 

bedömdes dock inte påverkas negativt av marknadsanpassningen, utan förvänta-

des snarast förbättras. Orsaken till detta var minskade exportkostnader samt 

                                                      
87 Som en del av jordbrukspolitiken reglerades mellan åren 1948–1991 prissättningen av de 

jordbruksprodukter som ansågs mest betydande. Efter förhandlingar mellan staten och 

jordbruksorganisationerna garanterades jordbrukarna en viss prisnivå. Motsvarande reglering 

fanns inte för skogsbruket (SOU 2001:38 s. 30). 
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möjligheten att bedriva kombinationsverksamheter. Det ekonomiska stödet gavs 

en regionalpolitisk profil och riktades mot glesbygdsutveckling (genom utökning 

av det så kallade glesbygdsstödet) samt landskapsvårdande åtgärder (s. 53 ff.).  

Samtidigt som stöd och omfattande regleringar ansågs vara karaktäristiskt för 

livsmedelspolitiken konstaterades det att livsmedelsproduktionen påverkades av 

andra lagstiftningar, bland annat sådana som reglerade markanvändningen (s. 29). 

Den positiva inkomstutvecklingen inom jordbruket, räknat per brukningsenhet 

åren 1965–1983, berodde inte på ökade inkomster från jordbruket utan på inkom-

ster från andra inkomstkällor samt att brukningsenheterna hade blivit färre men 

större (s. 31).  

Om det offentligas styrning av markanvändningen uttrycktes (s. 41 f.): 

”Genom en avreglering skapas bättre förutsättningar för en 

effektiv och riktig markanvändning. Att ersätta dagens reglering 

med någon ny typ av reglering som styr markanvändningen till 

vissa specifika grödor medför en uppenbar risk att en pro-

duktion ånyo drivs fram som sedan inte efterfrågas. Resultatet 

kan bli nya kostsamma överskott. Det är också vid en avregle-

ring av jordbruksmarknaden naturligt att den enskilde jord-

bruksföretagaren får avgöra hur åkermarken skall användas. 

Staten måste emellertid kunna påverka markanvändningen t.ex. 

i syfte att hålla landskapet öppet.” 

3.8.2 Proposition 1990/91:155 om lag om ändring i jordförvärvslagen m.m. 

Efter beslutet om en ny livsmedelspolitik 1990 följde ändringar i jordförvärvs-

lagen, vilka trädde i kraft den 1 juli 1991. Jordförvärvslagen ansågs vara ett 

ineffektivt jordbrukspolitiskt instrument och dessutom delvis oförenlig med de 

nya målen för livsmedelsproduktion (prop. 1990/91:155 s. 13 f.). Det nya försla-

get innebar en omfattande avreglering (med bland annat slopad prisprövning88) 

samtidigt som lagstiftningen förstärktes som ”regionalpolitiskt instrument” för att 

främja såväl sysselsättning som bosättning i glesbygd. Merparten av de bestäm-

melser som var inriktade på rationalisering av jord- och skogsbruket utmönstra-

des, förutom i starkt ägosplittrade områden. Det föreslogs inte någon förändring 

av begränsningen avseende juridiska personers förvärvsrätt (s. 1).  

Om de grundläggande syftena med jordförvärvslagen och om dess betydelse 

uttrycktes (16 f.): 

                                                      
88 Enligt 4 § 1 st. 4 p. jordförvärvslagen fick förvärvstillstånd vägras om det var uppenbart att 

köpeskillingen eller annan ersättning avsevärt översteg egendomens marknadsvärde (s. 30). 
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”De grundläggande syftena med jordförvärvslagen har varit att 

slå vakt om familjejordbruket, att utveckla effektiva jordbruks- 

och skogsbruksföretag och att förbättra glesbygdsutvecklingen. 

Enligt utredningen fyller lagen inte sina syften utom i ett viktigt 

avseende, nämligen då det gäller juridiska personers ägande. I 

förhållande till övriga mål är lagstiftningen ineffektiv. Enligt 

utredningen finns det anledning att anta att lagen i väsentliga 

delar verkat i en riktning som gått rakt emot dess uttalade syften. 

Lagstiftningen har bidragit till att utveckla ett storskaligt men 

inte med nödvändighet mer rationellt jord- och skogsbruk, den 

avfolkar snarare än befolkar glesbygden, den motverkar inte 

spekulation i lantbruksegendomar och den skiljer troligen ägan-

det från brukandet av marken.” 

Bestämmelserna om juridiska personers förvärvsrätt kom ursprungligen till för att 

upprätthålla balansen mellan olika ägarkategorier. Den utredning av jordförvärvs-

lagstiftningen som låg till grund för propositionen89 visade att ägarfördelningen 

avseende jord- respektive skogsbruksmark hade varit i stort sett oförändrad under 

långa tidsperioder. Medan åkermarken till 92 procent ägdes av privatpersoner låg 

motsvarande siffra för skogsbruksmarken på 50 procent. Man antog att det var 

förvärvslagstiftningen som hade bromsat ökningen av de juridiska personernas 

markinnehav och befarade att skogsbolagen på sikt skulle öka markinnehaven 

väsentligt om förvärvsprövningen avskaffades (s. 34). 

Från flera håll riktades det kritik mot resultatet av den bakomliggande utred-

ningen av förvärvslagstiftningen. Trots detta ansåg det fördragande statsrådet 

Mats Hellström, chef för jordbruksdepartementet, att utredningen ”tillräckligt tyd-

ligt” hade visat att jordförvärvslagen i flera avseenden var ett ineffektivt styrin-

strument (s. 17). Med den ändrade livsmedelspolitiken och de höjda kraven på att 

lantbrukarna skulle agera som företag på en marknad ansåg Hellström att lant-

brukarna borde ges en ökad handlingsfrihet vid överlåtelser av mark. Onödiga 

lagregler skulle utmönstras ur förvärvslagstiftningen och kvarvarande regler 

omformas i syfte att främja en effektiv målstyrning. De regler som man ville upp-

rätthålla avsåg prövningen av juridiska personers förvärv, förvärv av egendom i 

glesbygd samt förvärv av egendom i särskilt ägosplittrade områden. Eventuella 

framtida behov av ytterligare rationalisering fick lösas ”med andra medel”. Vilka 

medel som åsyftades framgick dock inte i sammanhanget (s. 18). 

3.8.3 Proposition 1992/93:226 om en ny skogspolitik 

Beslut fattades om nya skogspolitiska riktlinjer 1993. Miljöfrågorna gavs en mer 

framskjuten plats än hittills och ett miljömål infördes vid sidan om det sedan tidi-

gare stadgade produktionsmålet. Ändringar i bland annat skogsvårdslagen 

                                                      
89 Ansvarig utredare var professor Sören Wibe, som i september 1989 avlämnade en rapport 

med utredningsresultatet (prop. 1990/91:155 s. 13 samt bilaga 1 och 2). 
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(SFS 1979:429) infördes den 1 januari 1994. Den ökade miljöhänsynen tog sig 

uttryck i en skärpning av de bestämmelser som rörde natur- och kulturmiljö-

vårdens intressen. Skogen skulle skötas så att den biologiska mångfalden bevara-

des samtidigt som skogen utnyttjades effektivt och ansvarsfullt för att den skulle 

kunna ge en ”uthålligt god avkastning” (prop. 1992/93:226 s. 1). Skogen var 

fortfarande landets främsta exportvara (s. 33).  

Det föredragande statsrådet Karl Erik Olsson, chef för jordbruksdeparte-

mentet, uttryckte (s. 34):  

”En effektiv skogsproduktion och ett lönsamt tillvaratagande av 

skogsråvaran är i många bygder grunden för sysselsättning och 

försörjning. […] På många håll är arbete i skogsbruk nödvän-

digt som komplement till sysselsättning inom andra sektorer. 

Det är också mot den bakgrunden angeläget att skogsbruket kan 

drivas vidare. Även i fortsättningen bör strävan vara att bedriva 

skogsbruk över hela den svenska skogsarealen.” 

Angående skogsproduktionens inriktning ansåg Olsson att det måste ”skapas för-

utsättningar för handlingsfrihet för kommande generationer i fråga om använd-

ningen av vad skogen producerar” (s. 35).  

I propositionen behandlades inte frågor om lämpliga företags- eller fastighets-

strukturer inom skogsbruket.90 

3.8.4 Proposition 1993/94:27 om ändringar i fastighetsbildningslagen 

Syftet med propositionen om ändringar i fastighetsbildningslagen (prop. 

1993/94:27) var att vidareutveckla möjligheten att bilda mindre jordbruks- och 

skogsbruksfastigheter. Efter riksdagens senaste beslut om utformningen av 

lämplighetsvillkor för jordbruks- och skogsbruksfastigheter år 1990 hade mycket 

förändrats. En ny livsmedelspolitik var beslutad och omfattande förändringar 

hade genomförts i jordförvärvslagen. Dessutom hade riksdagen fattat beslut om 

en ny skogspolitik (s. 5).  

Samtidigt med beslutet om den nya livsmedelspolitiken togs ett riksdagsbeslut 

om ändringar i bland annat lagen om skötsel av jordbruksmark (SFS 1979:425), 

som innebar att den skötselplikt som tidigare gällt avskaffades. Som huvudregel 

gällde därmed att jordbruksmark fick tas ur produktion åtta månader efter det att 

anmälan hade gjorts till länsstyrelsen.  

Eftersom jordbruket generellt sett hade minskat sitt markutnyttjande fanns det 

inte längre någon anledning att låta särskilda hänsyn till jordbruksnäringen 

begränsa möjligheterna till bildandet av mindre fastigheter på landsbygden 

                                                      
90 I samband med beslut om ändringar i skogsvårdslagen 2008 klargjordes att grunden för den 

sedan 1994 gällande skogspolitiken skulle ligga fast. Dock med tillägget att klimataspekter i 

högre grad borde beaktas. I propositionen tydliggjordes att de två jämställda målsättningarna, 

miljömålet och produktionsmålet, förutsatte att äganderätten var tydligt definierad och lång-

siktigt säkerställd (prop. 2007/08:108 s. 1). 
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(s. 14). Fastighetsstrukturen ansågs dock fortfarande vara av stor betydelse för 

skogsbruket. Detta hängde samman med kravet på att hålla kostnaderna nere i 

tider med pressade priser och stark konkurrens på världsmarknaden (s. 13). 

Efter de senaste förändringarna i jordförvärvslagen utgjorde denna inte längre 

ett hinder mot nya företagsstrukturer på landsbygden. Även om fastighets-

bildningslagen hade gjorts mer flexibel genom lagändringen år 1990 ansågs de 

allmänna villkoren för bildande av lantbruksfastigheter vara alltför restriktiva och 

hämmande för utvecklingen på landsbygden. Kombinationer av olika verksam-

heter hade fått en ökad betydelse för landsbygden vilket ställde krav på en lag-

stiftning som gav utrymme för en större flexibilitet och småskaliga lösningar. 

Även fritidsboende och fritidslantbruk ansågs bidra till att hålla landsbygden 

levande genom att lämna ytterligare underlag för kommersiell och offentlig 

service. Det föredragande statsrådet Reidunn Laurén, biträdande justitieminister, 

uttalade (s. 13 f.): 

”Landsbygdsutveckling måste alltså i högre utsträckning än 

tidigare bygga på människors boende och på åtgärder som gör 

det mera attraktivt att bo på landsbygden. Detta kan åstad-

kommas genom att den enskilde ges större möjlighet att själv-

ständigt äga och bruka mark och genom att han får större frihet 

att anpassa sin fastighet till egna särskilda önskemål. Den 

enskildes önskemål bör alltså ges större spelrum vid fastighets-

bildning.” 

Samtidigt underströk Laurén att det fortfarande borde ställas stora krav på fastig-

hetsindelningens ändamålsenlighet och hon såg inte någon anledning till långtgå-

ende förändringar i fastighetsbildningslagstiftningen. Som skäl för detta synsätt 

anfördes att syftet med fastighetsbildningslagstiftningen var att åstadkomma ”en 

rationell och varaktig fastighetsstruktur”. Från såväl nationell som enskild syn-

punkt betonades vikten av en rationell markanvändning, vilket sedan fick vägas 

mot andra allmänna och enskilda intressen. Även om behovet av rationaliseringar 

hade minskat i och med den nya livsmedelspolitiken, kvarstod det i omarron-

deringsområden. Dessutom ansågs fastighetsbildningslagstiftningen utgöra ett 

skydd mot ”försämringar av fastighetsstrukturen”. Sammantaget ledde resone-

manget till att man ville ha mer restriktiva regler för nybildning och ombildning 

av fastigheter än vad motsvarande regler i jordförvärvslagen medgav, men 

samtidigt utöka möjligheten att bilda mindre jordbruks- och skogsbruks-

fastigheter. Detta skulle åstadkommas enbart genom ändringar i 3 kap. 5, 6 och 

7 §§ FBL (s. 15 f.). Lagrådet ifrågasatte om inte den rådande synen på jord- och 

skogsbrukspolitiken var så väsentligt annorlunda jämfört med tiden för 

fastighetsbildningslagens tillkomst, att en mer omfattande översyn av 3 kap. hade 

behövts (bilaga 6 s. 47). Det föredragande statsrådet var dock av en annan 

uppfattning och anförde att fastighetsbildningslagen var utformad som en ramlag 

för att kunna anpassas till förändringar i jordpolitiken och att en mer genom-

gripande översyn av 3 kap. därför inte var nödvändig (s. 16). 
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Särskilt om det företagsekonomiska villkoret i 3. kap. 5 § FBL 

Det senast beslutade företagsekonomiska målet i 3 kap. 5 § FBL (se prop. 

1989/90:151) begränsade möjligheterna till deltidsjordbruk genom kravet på att 

företaget måste ge innehavaren dennes huvudsakliga utkomst, alltså mer än 

50 procent av försörjningen (prop. 1993/94:27 s. 8). Det ansågs mot bakgrund av 

ovanstående resonemang inte längre vara rimligt att behålla en sådan generell 

regel91, varför kravet formulerades om så att företaget i stället skulle ge ett god-

tagbart ekonomiskt utbyte. Hur detta skulle tolkas fick bestämmas med hänsyn till 

den vid var tid rådande jordpolitiken och med hänsyn till de regionalpolitiska 

intressena i form av sysselsättning och bosättning. Som minimikrav framhölls 

dock att fastigheten skulle ha sådana förutsättningar att verksamheten man avsåg 

att bedriva kunde ge ett visst överskott så att bidraget till brukarens försörjning 

inte var obetydligt. Särskild hänsyn skulle tas till kombinationsverksamheter 

(s. 19). Möjligheten att bedriva kombinationsverksamhet begränsades inte bara 

till glesbygd. Däremot uttalade Laurén att endast varaktig sådan verksamhet 

skulle beaktas.92 Några remissinstanser uttryckte farhågor att bestämmelsen om 

kombinationsverksamhet kunde föranleda tillämpningssvårigheter vid bedöm-

ningen av den sökandens personliga förutsättningar att utöva viss verksamhet. 

Laurén ansåg emellertid att prövningen inte skulle göras med beaktande av den 

sökandens individuella förutsättningar, utan med beaktande av allmänna förutsätt-

ningar att kombinera jordbruksföretaget med annan varaktig verksamhet på orten 

(s. 21 f.). Till sådan verksamhet skulle även räknas inkomst av tjänst (s. 31). 

De företagsekonomiska villkor som avsåg jordbruksfastigheter förordades 

gälla även för skogsfastigheter. Laurén uttalade att det varken var realistiskt eller 

lämpligt att ställa krav på att skogsfastigheter skulle kunna ge brukaren den 

huvudsakliga utkomsten eftersom det i så fall skulle fordras mycket stora arealer 

(s. 20). 

Särskilt om skyddet för jordbruksnäringen i 3. kap. 6 § FBL 

De föreslagna ändringarna i 3 kap. 5 § FBL skulle kunna komma i konflikt med 

jordbrukets intressen. Det ansågs fortfarande finnas skäl för att skydda jordbruket 

mot oönskade effekter såsom delning av bärkraftiga familjejordbruk och 

ägosplittring. En anledning till att jordbruket skulle skyddas mot dessa effekter 

var landets behov av livsmedelsförsörjning vid kriser och krig. Det saknades 

motiv för att dela upp bärkraftiga och välarronderade familjejordbruk som var av 

stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning. Dessutom hade flera av dessa 

rationella heltidsföretag byggts upp med hjälp av statligt stöd. Det ansågs själv-

klart att regelsystemet skulle utformas på ett sådant sätt att det förhindrade 

                                                      
91 Laurén ansåg i och för sig att ett sådant rekvisit var en lämplig huvudprincip, även om denna 

inte borde tillämpas generellt (s. 19). 
92 Därmed uppnåddes även en överensstämmelse med kravet på varaktighet enligt 3 kap. 1 § 

2 st. första meningen FBL. 
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ägosplittring och dålig skiftesindelning. Laurén gjorde följande uttalande utan att 

närmare gå in på de bakomliggande skälen (s. 24): 

”Det finns skäl att ställa särskilda krav på redighet i fastighets-

indelningen när det är fråga om mindre fastigheter.” 

Efter beslutet om den nya livsmedelspolitiken och ändringarna i jordförvärvs-

lagen ansåg Laurén att den befintliga bestämmelsen till skydd mot skadlig delning 

av jordbruket, 3 kap. 6 § FBL, var alltför restriktiv och att det fanns skäl för en 

uppmjukning. Bestämmelsen utformades därför så att fastighetsbildning inte fick 

genomföras om åtgärden medförde olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen 

(s. 24). 

Särskilt om skyddet för skogsnäringen, 3. kap. 7 § FBL 

Till skillnad från den liberala trenden som genomsyrade de övriga lagförslagen 

(3 kap. 5 och 6 §§ FBL) innehöll propositionen ett förslag till ökat skydd för 

skogsnäringen som kompensation för det uttunnade företagsekonomiska villkoret 

i 3 kap. 5 § FBL. Det ansågs föreligga en risk för att ägare av små skogsbruks-

fastigheter skulle sakna incitament för att bedriva ett rationellt skogsbruk. Andra 

negativa konsekvenser som man avsåg att motverka genom att ge skogsbruket ett 

ökat skydd var att förhindra att investeringar som gjorts i företaget skulle bli onyt-

tiga (s. 25). Laurén förordade därför införandet av en särskild spärregel mot 

sådana fastighetsbildningsåtgärder som innebar en skadlig delning av skogsbruks-

fastigheter, 3 kap. 7 § FBL. Hur små fastigheter som skyddet skulle avse fick 

bestämmas med utgångspunkt från det skogspolitiska produktionsmålet (s. 26). I 

propositionen fastslogs ett riktmärke avseende fastigheternas storlek i enlighet 

med rekommendationen i departementspromemorian, Ds. 1992:125, nämligen att 

en nybildad skogsbruksfastighet skulle kunna ge en årlig tillväxt om 200–250 

kubikmeter skog (s. 35). Det tydliggjordes samtidigt att tillämpningen inte enbart 

fick begränsas till en specifik siffra utan att sådana förhållanden som skiftenas 

storlek och form, topografi och befintliga vägsystem också skulle beaktas (s. 36). 

Vid tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen skulle inte någon särskild 

hänsyn tas till regionalpolitiska intressen. Dessa fick i stället hanteras genom de 

föreslagna ändringarna i 3 kap. 5 § FBL. Enligt det föredragande statsrådet var 

det dock naturligt att spärregeln skulle få mindre praktisk betydelse i glesbygds-

områden utan aktivt skogsbruk (s. 26). 

3.9 Jordförvärvslagstiftningens fortsatta utveckling 

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Med detta följde en anpassning av 

den svenska lagstiftningen till EU-rätten. Ett medlemsland får inte diskriminera 

andra länders medborgare och lagstiftningen får inte heller motverka etablerings-

friheten eller rörligheten av det fria kapitalet. För jordförvärvslagstiftningens del 

gjordes bedömningen att de bakomliggande regionalpolitiska syftena, att värna 
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om bosättning och sysselsättning på landsbygden, var tillåtna och att de begräns-

ningar som förvärvsreglerna innebar var rimliga. Det fanns därför ingen anledning 

att ifrågasätta lagstiftningens förenlighet med EU:s krav (SOU 2001:38 s. 66 f.). 

I det så kallade Ospelt-målet (REG 2003 s. I-09743) fastslog EU-domstolen att ett 

system med förhandstillstånd var proportionerligt, bland annat eftersom det skulle 

kunna leda till irreparabla skador för jordbruket om systemet byggde på kontroller i 

efterhand (prop. 2004/05:53 s. 15). Däremot ansågs villkoret att en förvärvare både 

måste bosätta sig på fastigheten och bruka marken ”gå utöver vad som var nödvändigt 

för att uppnå hållbara förhållanden för jordbruksbefolkningen” (s. 22).  

Jordförvärvslagstiftningens glesbygdsbestämmelser utsattes efter 1991 för kritik. 

De ansågs vara för lätta att kringgå och dessutom hade avregleringen öppnat upp 

för nya kategorier av fastighetsköpare som saknade tillräckliga skogliga kun-

skaper. Oseriösa förvärvare, så kallade klippare, förekom i ”en inte försumbar 

omfattning”. Av en utredning som Skogsstyrelsen presenterade (SUS 1998) fram-

gick det att ungefär var tionde förvärv på den öppna marknaden, vilket motsvarade 

cirka 100–150 fastigheter per år, följdes av en exploaterande avverkning (prop. 

2004/05:53 s. 14). 

De ändringar i fastighetsbildningslagen som genomfördes 1991 och 1994 

innebar en liberalisering av både lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL och det 

företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § FBL. Därigenom kom skyddsreglerna 

för jord- och skogsbruket, 3 kap. 6 och 7 §§ FBL, att få en större betydelse än 

tidigare (s. 103). 

I följande avsnitt beskrivs sådana jordpolitiska överväganden som i och för sig 

inte ledde till några ändringar av de allmänna villkoren för fastighetsbildning, men 

som ändå bedöms ha betydelse för synen på den jordpolitiska prövningen. Efter 

de förändringar av jordförvärvslagen som beskrivs nedan har inga ytterligare änd-

ringar i detta regelverk av betydelse för de allmänna fastighetsbildningsvillkoren 

skett fram till i dag.  

3.9.1 Ägande och struktur inom jord och skog, SOU 2001:38 

Efter ett antal uppmärksammade fall med förvärv av skogsfastigheter i syfte att 

skövla skogen, så kallat klipperi, tillsattes 1999 en utredning på initiativ av 

riksdagen. Utredningen, som antog namnet jordförvärvsutredningen, avgav sitt 

betänkande 2001 (SOU 2001:38).  

I den allmänna debatten lades ofta skulden för det oseriösa skogsbruket på 

liberaliseringen av den jordpolitiska lagstiftningen under inledningen av 1990-

talet. Trots att regeländringar hade genomförts i skogsvårdslagen ansåg riksdagen 

att det krävdes ytterligare åtgärder för att ”främja ett ansvarsfullt skogsbruk” 

(SOU 2001:38 s. 9). Utredningen kom dock fram till att de negativa konsekvens-

erna av klipperi i första hand borde motverkas genom en striktare tillämpning av 

skogsvårdsbestämmelserna och inte genom en skärpt jordförvärvslagstiftning 

(s. 15). De regler som åsyftades gällde främst anläggning av ny skog efter 
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avverkning samt ransonering av avverkning av äldre skog genom arealbegräns-

ningar (s. 112 f.).93 

Utredningen skulle även undersöka konsekvenserna av att helt upphäva jord-

förvärvslagen alternativt justera denna med avseende på fysiska och juridiska 

personers förvärvsmöjligheter (s. 120). Enligt utredningen ägdes vid den 

tidpunkten ungefär hälften av skogsmarken av fysiska personer inklusive döds-

bon. Om reglerna som begränsade de juridiska personernas rätt att förvärva 

skogsmark skulle tas bort, ansåg man att det fanns risk för att dessa skulle utöka 

sina markinnehav över tid. Samtidigt framhöll utredningen att ett omfattande 

privat ägande var samhällsekonomiskt angeläget för att ”säkerställa en mångfald 

av olika brukningsmetoder i jord- och skogsbruket” (s. 12). Däremot ansåg 

utredningen att jordförvärvslagen var ett tungarbetat instrument för att styra 

glesbygdsutvecklingen och föreslog att dessa bestämmelser skulle utmönstras ur 

lagstiftningen (s. 11). Glesbygdsbestämmelserna som åsyftades med detta 

uttalande medförde bland annat att en förvärvare av en fastighet i glesbygd kunde 

vägras förvärvstillstånd om egendomen behövdes för att främja boende eller 

sysselsättning på orten (s. 64).  

Utredningen skulle också ta reda på om de utökade möjligheterna att bilda 

mindre skogsbruksfastigheter hade inverkat negativt på skogsvården (s. 9). Man 

kom fram till att bestämmelsen om skydd mot skadlig delning av skogsfastigheter, 

3 kap. 7 § FBL, var väl avvägd och hade fungerat tillfredsställande.94 Däremot 

ansåg utredaren, kommunfullmäktigeordföranden Ivar Johansson, att riktmärket 

att skogsfastigheter skulle ha en årlig tillväxt på 200–250 kubikmeter skog hade 

blivit styrande vid tillämpningen i mycket högre grad än vad som hade varit avsik-

ten. Utredaren ansåg därför att riktmärket borde utvärderas och omprövas samt att 

miljöintresset i samband med detta skulle ges en större tyngd (s. 14 f.). I samband 

med detta borde även en skärpning av skyddet för jordbruksnäringen övervägas, 

i syfte att förhindra avstyckning av jordbruksfastigheternas bostäder (s. 102 f.). 

Som orsak till den sistnämnda utvecklingen angavs att innebörden av begreppen 

bärkraftiga och utvecklingsbara jordbruksföretag hade förskjutits så att det med 

hänsyn till den tekniska utvecklingen endast var ett fåtal företag i landet som upp-

fyllde dessa kriterier. Speciellt eftersom det vid fastighetsbildning inte togs någon 

hänsyn till eventuella sidoarrenden. Detta fick till följd att bostaden kunde 

avstyckas ”från de allra flesta jordbruksfastigheterna i landet”. För att underlätta 

den praktiska tillämpningen framfördes vidare att kombinerade jord- och skogs-

bruksfastigheter borde ges en samlad bedömning vid lämplighetsprövningen, i 

stället för att klassas som antingen eller. Utredaren menade också att det krävdes 

ett klargörande att skyddsregeln för skogsmark skulle tillämpas på all skogsmark, 

                                                      
93 Ransoneringsregler för skogsbruket har funnits sedan länge med syftet att trygga syssel-

sättningen och industrins råvaruförsörjning genom att åstadkomma en viss jämnhet i råvaru-

försörjningen (prop. 2004/05:58 s. 19). 
94 På grund av att innebörden av begreppet skadlig delning varierade gick det inte att få fram 

ett statistiskt underlag utan bedömningen grundades på utredarens kontakter under utredningen 

samt material från rättstillämpningen. 
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även på sådan skog som tillhörde jordbruksfastigheter (s. 105 ff.). Avsikten med 

dessa förslag om översyn av riktmärket och begreppen, önskemålet om en samlad 

bedömning för jordbruks- och skogsbruksfastigheter samt klarläggandet rörande 

skogsmark som tillhör jordbruksfastigheter var att dessa skulle hanteras i en egen 

utredning. Chefen för justitiedepartementet hade redan aviserat att det fanns 

planer på ytterligare en utvärdering av fastighetsbildningslagens regelverk för 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter för att undersöka utvecklingen av praxis 

(s. 104). Oavsett om någon lagändring skulle komma ifråga som ett resultat av en 

framtida utvärdering framhölls vikten av att arbeta för en enhetlig tillämpning av 

regelverket. Detta skulle ske genom kurser och seminarier i Lantmäteriverkets 

regi (s. 106).  

3.9.2 Proposition 2004/05:53 om ändringar i jordförvärvslagen 

I stället för att avskaffa bestämmelserna om tillståndsplikt vid förvärv i glesbygd 

valdes en motsatt linje och bestämmelserna skärptes för att motverka förekomsten 

av exploaterande förvärv, dvs. klipperi. Detta blev slutsatsen efter remissbehand-

lingen av jordförvärvsutredningens betänkande (SOU 2001:38) samt utarbetandet 

av en promemoria inom Jordbruksdepartementet (Ds 2004:15), som även den 

remissbehandlades. Vissa tidigare tillståndsfria förvärv kom därmed att bli 

tillståndspliktiga. Möjligheten till bosättningsåtagande ersattes med ett tillstånds-

förfarande. Tidsfristen för tillståndsfria förvärv förlängdes så att personer måste 

ha varit bosatta inom den aktuella kommunens glesbygd under minst ett år, i 

stället för som tidigare i sex månader (prop. 2004/05:53 s. 1). 

Av remissbehandlingen av jordförvärvsutredningens betänkande framgick det 

att länsstyrelsernas handläggning av jordförvärvsärenden uppvisade stora skillna-

der. Eftersom skönsmässiga bedömningar medförde en diskrimineringsrisk i EU-

rättslig mening betonades vikten av att lagen tillämpades på det sätt som var 

avsett. Dessutom behövde bestämmelserna förtydligas (s. 18 f.).  

Promemorians förslag att släppa på kravet om bosättning på fastigheten som 

en förutsättning för förvärvstillstånd blev föremål för diskussion och avvägning. 

Enligt regeringen var det nödvändigt med ett förtydligande och en anpassning till 

EU-rättens rättspraxis (jfr Ospelt-målet ovan) för att förhindra diskriminering. En 

förvärvare som kunde göra sannolikt att denne skulle främja sysselsättningen på 

orten, ”genom sin verksamhet eller på annat varaktigt sätt”, skulle därför jäm-

ställas med en förvärvare som avsåg att bosätta sig på fastigheten (s. 22). 

Det befintliga kravet på förvärvstillstånd vid förvärv av lantbruksegendomar i 

omarronderingsområden bibehölls medan bestämmelserna om föreläggande om 

bosättning på fastigheten upphävdes (s. 24). För förvärv av juridiska personer 

genomfördes förenklingar och en modernisering av bestämmelserna (s. 25). 

Om upprätthållandet av ägarbalansen mellan privata och juridiska personer 

sades bland annat att det fanns ett starkt allmänintresse bakom denna princip. 

Bestämmelserna syftade bland annat till att motverka sådana prisökningar som 
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annars skulle hindra privata jord- och skogsägare att förvärva sådan lantbruks-

egendom som behövdes för att trygga sysselsättningen. Den eftersträvade ägar-

strukturen bidrog därmed till att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter (s. 28). 

Av propositionen framgår att övriga frågor från betänkandet bereddes separat 

inom Regeringskansliet (prop. 2004/05:53 s. 12). Resultatet av denna beredning 

går inte att utläsa av ändringshistoriken för vare sig fastighetsbildningslagen eller 

jordförvärvslagen, varför slutsatsen blir att dessa frågor i vart fall inte föranledde 

några lagändringar.  

3.9.3 Proposition 2004/05:58 om ändringar i skogsvårdslagen  

De förslag som jordförvärvsutredningen hade lämnat i sitt betänkande angående 

skärpningar av skogsvårdslagstiftningen hanterades i en egen proposition (prop. 

2004/05:58).  

Propositionen behandlade bland annat ställande av säkerhet för fullgörande av 

återväxtåtgärder, krav på förvärvstillstånd före avverkning, undantag från kravet 

på ändamålsenlig avverkning för att bevara och utveckla natur- eller kulturmiljö-

värden samt undantag från skogsvårdslagens regel om avgränsning av bruknings-

enhet i syfte att underlätta planeringen och främja en jämn sysselsättning i 

skogsbruket (12 § skogsvårdslagen).  

Av riksdagens beslut (2004/05:MJU9) framgår att propositionen bifölls och 

att samtliga motioner avstyrktes. 

3.10 Tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter – om 
anpassningen till en ny era 

Behovet av att ”fastighetsrättsligt trygga större, kapitalkrävande och många 

gånger komplicerade anläggningar med flera verksamhetsutövare” ställde sådana 

krav på fastighetsindelningen som inte kunde tillgodoses inom ramen för den 

befintliga lagstiftningen (prop. 2002/03:116 s. 59). Efter flera ändringsförslag 

infördes möjligheten att bilda tredimensionella fastigheter 2004 och ägarlägen-

heter 2009. Detta innebar att de allmänna lämplighetvillkoren vid 

fastighetsbildning behövde anpassas till de nya förutsättningarna. De aktuella 

reformerna resulterade i nedanstående tillägg till 3 kap. FBL: 1 § 3 st. samt 1 a 

och 1 b §§, med ikraftträdande den 1 januari 2004 (SFS 2003:628) respektive 

1 maj 2009 (SFS 2009:183). Lagtexten motsvarar 2018 års lydelse. 
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3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

1 § 

[…] 

   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 1 a och 1 b §§. 

 

1 a § 

Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas eller 

ombildas får ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad eller 

annan anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för 

att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt,  

3. det står klart att åtgärden 

a. är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och 

användning, och 

b. är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av 

anläggningen eller att trygga finansieringen eller uppförandet av 

anläggningen, och  

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är 

ägnad att omfatta minst tre bostadslägenheter. 

   I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har uppförts 

gäller dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får ske endast om  

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av anlägg-

ningen, och 

2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål 

inom en nära framtid. 

   Första och andra styckena tillämpas också vid fastighetsbildning som innebär 

att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas eller ombildas.  

   I 1 b § finns särskilda bestämmelser om fastighetsbildning som innebär att en 

ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas. 



 114 

En så kallad trolleribestämmelse infördes i jordabalken respektive fastighets-

bildningslagen, i vilken tredimensionella fastigheter och tredimensionella fastig-

hetsutrymmen jämställdes med andra fastigheter. Därigenom blev de befintliga 

regelverken tillämpliga även på de nya fastighetstyperna, och man undvek omfat-

tande lagändringar.  

I följande avsnitt ges en närmare redogörelse för de överväganden som berör de 

allmänna fastighetsbildningsvillkoren mot bakgrund av de nya lagreglerna om tre-

dimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter. 

3.10.1 Proposition 2002/03:116 – Tredimensionell fastighetsbildning 

I det första steget in i den tredje dimensionen togs beslutet att fastigheter skulle få 

bildas så att de avgränsades både horisontellt och vertikalt, för att inrymma bygg-

nader eller andra anläggningar. Regeringen uttalade att de nya reglerna så långt 

som möjligt borde ”ansluta till den struktur och de principer som i dag gäller inom 

fastighetsrätten”. Både utredningen och regeringen framhöll behovet av varaktig-

het som en utgångspunkt för ett tredimensionellt fastighetsutnyttjande. Det beto-

nades även att den nya fastighetstypen borde ha samma funktion som kreditobjekt 

som annan fast egendom (prop. 2002/03:116 s. 39 samt SOU 1996:87 s. 138). 

Utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande använde följande tre 

nyckelord för att beskriva några centrala utgångspunkter för de nya reglerna: 

stabilitet, förutsebarhet och självständighet. Med begreppet självständig avsågs 

objektets överlåtbarhet och att det inte skulle kunna ändras eller upphävas 

godtyckligt (SOU 1996:87 s. 138). 

De grannelagsrättsliga frågorna var föremål för diskussion liksom hur tvister 

och oklarheter skulle lösas när fastighetsindelningen blev mer komplex. Rege-

ringen menade dock att dessa frågor gick att lösa och därför inte innebar något 

1 b § 

Vid fastighetsbildning som medför att en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller 

ombildas tillämpas 1 a § med de tillägg och avvikelser som anges i andra och 

tredje styckena.  

   Fastighetsbildningen får ske endast om 

1. det står klart att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta 

inte inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet till någon del har använts 

som bostadslägenhet, och  

2. ägarlägenhetsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att ingå i en 

sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter. 

   Vid tillämpningen av 1 a § första stycket 2 ska det särskilt övervägas om det 

bör inrättas en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 

(1973:1149). Bestämmelserna i 1 a § första stycket 3 och 4 tillämpas inte i fråga 

om ägarlägenhetsfastigheten.  

   Andra stycket 1 tillämpas inte vid sådan fastighetsbildning som avser över-

föring av ett utrymme från en ägarlägenhetsfastighet till en annan ägarlägen-

hetsfastighet. 
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hinder mot den aktuella reformen (prop. 2002/03:116 s. 42 f.). De allmänna 

grannelagsrättsliga reglerna tillsammans med reglerna om miljöskydd skulle 

tillämpas även på tredimensionella fastigheter (s. 87). 

Tredimensionell fastighetsbildning fick endast ske under förutsättning att den 

sökta åtgärden bedömdes vara ”lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det 

avsedda ändamålet”, enligt 3 kap. 1 § 3 st. FBL. De allmänna lämplighetsvillkoren 

kompletterades dessutom med ytterligare villkor i 3 kap. 1 a § FBL, som behövde 

vara uppfyllda för att tredimensionell fastighetsbildning skulle kunna aktuali-

seras. Bland annat framhölls behovet av sådana rättigheter som krävdes för att 

fastigheten skulle kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. För det fall fastig-

hetsbildningen avsåg en byggnad eller anläggning som ännu inte hade uppförts, 

tydliggjordes kopplingen till finansieringsfrågan och kravet på aktualitet skärptes. 

Det måste kunna antas att den anläggning som ännu inte hade uppförts skulle få 

”användning för sitt ändamål inom en nära framtid”. Detta kunde jämföras med 

det befintliga aktualitetsvillkoret, som innebar att fastigheten skulle få varaktig 

användning för det avsedda ändamålet inom ”överskådlig tid” i 3 kap. 1 § 2 st. 

FBL (s. 61 ff.).  

Tanken på bestående luftfastigheter ansågs vara den allvarligaste invänd-

ningen mot att få bilda tredimensionella fastigheter för ännu inte uppförda bygg-

nader (s. 61): 

”Detta kan på sikt leda till en mindre ändamålsenlig och redig 

fastighetsindelning liksom till att utrymmen belägna runt ’luft-

fastigheterna’ blir svårare att utnyttja.” 

Av samma skäl infördes en tvingande bestämmelse i 4 kap. 25 § 2 st. sista 

meningen FBL95, som innebar att lantmäterimyndigheten96 måste besluta om en 

utförandetid för sådana byggnader eller andra anläggningar som ännu inte hade 

uppförts. Dessutom infördes särskilda inlösenregler i 8 kap. 5-10 §§ FBL, som 

innebar att tredimensionella fastigheter som av något skäl hade blivit onyttiga 

skulle kunna avvecklas tvångsvis. 

Enligt regeringen var införandet av de tillkommande lämplighetsvillkoren ett 

sätt att ”tillgodose intresset av ordning och överskådlighet i fastighetsindel-

ningen”. Genom införandet av dessa villkor ville man undvika ”en onödig upp-

splittring av fastighetsbeståndet liksom andra olämpliga fastighetsbildningar”. 

Man menade att en fragmentisering av fastighetsbeståndet skulle medföra ökade 

                                                      
95 Den 1 juni 2014 flyttades bestämmelsen till 4 kap. 25 a § FBL (SFS 2014:205). 
96 Benämningen fastighetsbildningsmyndighet ändrades 1996 till lantmäterimyndighet i sam-

band med att möjligheten att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet infördes i lagstiftningen 

1996 (prop. 1995/96:78). Den 1 september 2008 sammanfördes de statliga lantmäteri-

myndigheterna med Lantmäteriverket för att utgöra en enda myndighet. Myndighetsnamnet 

Lantmäteriverket byttes ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”, Lantmäteriet. Samtidigt 

tog Lantmäteriet över ansvaret för inskrivningsverksamheten (prop. 2005/06:5 respektive prop. 

2007/08:54). Lagtexten ändrades så att de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna 

kunde skiljas från varandra (prop. 2007/08:134 s. 33 f.). 
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samhällskostnader, och angav som exempel kostnader för fastighetsregistrering, 

planläggning och infrastrukturåtgärder (prop. 2002/03:87 s. 43 och 52).  

Så här motiverades de tillkommande begränsningarna i de allmänna fastighets-

bildningsvillkoren (s. 58).  

”[D]et [är] angeläget att den nya lagstiftningen inte leder till 

en onödig uppsplittring av fastighetsbeståndet. En omotiverad 

uppdelning av vanliga fastigheter på tredimensionella fastig-

heter är ägnad att medföra en mera komplicerad och kostsam 

fastighetsförvaltning. För stat och kommun innebär det ökade 

kostnader för fastighetsregistrering och planläggning. Det är 

därför naturligt att de nya reglerna gallrar fram de situationer 

där avsteg från den vanliga fastighetsindelningen framstår som 

påkallat. Lika naturligt är att reglerna ställer upp spärrar mot 

en obefogad uppsplittring av fungerande förvaltningsobjekt i 

mindre fastigheter.” 

I lagstiftningen infördes det ett storlekskrav i 3 kap. 1 a § 4 p. FBL, som innebar 

att en tredimensionell fastighet för bostadsändamål skulle bestå av minst fem 

lägenheter. I övrigt konstaterades det att de redan befintliga lämplighetsvillkoren 

skulle utesluta bildandet av alltför små tredimensionella fastigheter (s. 57 f.).  

För att förhindra en ”obefogad uppsplittring av fungerande förvaltningsobjekt 

i mindre fastigheter”, som skulle göra fastighetsförvaltningen dyrare och mer 

komplicerad, infördes det särskilda skyddsvillkor i 3 kap. 1 a § 3 p. a och b FBL. 

Någon motsvarighet till dessa bestämmelser fanns inte med i utredningens förslag 

(s. 58).  

Reglerna om tredimensionell fastighetsbildning trädde i kraft den 1 januari 

2004. Frågan om införande av ägarlägenheter var vid denna tidpunkt föremål för 

beredning inom justitiedepartementet (s. 56). 

3.10.2 Proposition 2008/09:91 – Ägarlägenheter 

Bestämmelserna om ägarlägenheter tillkom efter åtskilliga års debatt och över-

väganden (SOU 2002:21 s. 45 f.). I Norge och Danmark existerade varianter av 

denna upplåtelseform sedan tidigare, och i Finland förekom ett ägaralternativ i 

aktiebolagsform (prop. 2008/09:91 s. 29). Bostadsutskottet uttalade i samband 

med behandlingen av motioner om att införa ägarlägenheter (bet. 1998/99:BoU2): 

”Utskottet anser det viktigt att genom flera vägar öka möjlig-

heterna för människorna till inflytande över den egna bostaden, 

oavsett om det gäller en hyrd eller ägd bostad och oavsett om 

det sker i gemensamma eller individuella former. Enligt 

utskottets mening finns det bärande skäl att därför också över-

väga införandet av ägarlägenheter i syfte att tillgodose olika 

behov och önskemål bland de boende.” 
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Ett exempel på ökat inflytande, som blev föremål för diskussion, var möjligheten 

till uthyrning av ägarlägenheterna i andra hand. Vissa av invändningarna mot upp-

låtelseformen ägarlägenheter handlade om risken för spekulation och segregation 

i boendet, som i så fall skulle motverka de sociala och bostadspolitiska målen 

(SOU 2002:21 s. 56). Såväl regering som riksdag avstyrkte 2004 utredningsför-

slaget om att få bilda ägarlägenheter. Regeringen ifrågasatte behovet och framhöll 

riskerna med segregation och andrahandsuthyrning. Dessutom hänvisade man till 

den restriktivitet som låg till grund för de befintliga reglerna om tredimensionell 

fastighetsbildning. Regeringen menade att det fanns ”goda skäl att avvakta med 

förändringar till dess att vi har fått en uppfattning om hur den nya lagstiftningen 

tillämpas” (prop. 2004/04:115 s. 32 f.).  

Efter att reglerna om bildande av tredimensionella fastigheter hade funnits en 

tid, utvärderades dessa. Den samlade bedömningen av de första årens tillämpning 

var att reglerna hade fungerat mycket väl (Lantmäteriet 2007 s. 9). Efter att den 

nya regeringen hade kartlagt och analyserat argumenten för och emot införandet 

av ägarlägenheter gjorde man en annan bedömning än den föregående och föror-

dade ett införande (prop. 2008/09:91 s. 35). Ett bakomliggande önskemål som 

lyftes fram var viljan att ”stärka den enskilde lägenhetsinnehavarens rätt” (s. 38). 

Ett sätt att öka den enskildes inflytande var genom att inte förorda några särskilda 

begränsningar i rätten att överlåta eller hyra ut ägarlägenheterna (s. 39). Några 

remissinstanser påtalade risken för en ökad fragmentisering av fastighetsbestån-

det. Ett införande av ägarlägenheter skulle innebära att det restriktiva regelverk 

som för närvarande gällde vid tredimensionell fastighetsbildning, och som syftade 

till att förhindra en uppsplittring av fastighetsbeståndet, skulle behöva mjukas 

upp. Enligt regeringen kunde man inte bortse från risker med detta men man ansåg 

samtidigt att risken inte var större än att den kunde bemästras. Förutom de krav 

som ställdes i och med de allmänna fastighetsbildningsvillkoren konstaterades att 

det var möjligt att ställa upp ytterligare villkor för att t.ex. ”säkerställa en ända-

målsenlig fastighetsförvaltning” (s. 42).  

Ägarlägenheter ansågs utgöra ”en tredimensionell fastighet av särskilt slag” 

(prop. 2008/09:91 s. 1). Reglerna utformades för att ansluta till det befintliga 

regelverket om tredimensionella fastigheter. För att få bilda ägarlägenheter ställ-

des det bland annat krav på att varje ägarlägenhet enbart fick inrymma en enda 

bostadslägenhet, enligt 1 kap. 1 a § 3 p. FBL, samt att dessa måste ingå i en 

sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter, enligt 3 kap. 1 b § 2 p. FBL. I 

detta sammanhang gjordes en anpassning av det befintliga storlekskravet som 

gällde tredimensionella fastigheter för bostadsändamål, med följden att även såd-

ana tilläts bestå av minst tre lägenheter i stället för minst fem som tidigare, enligt 

3 kap. 1 a § 4 p. FBL. 

Reglerna om ägarlägenheter var avsedda för nyproduktion (s. 26). För sådana 

ägarlägenheter som bildades i redan befintliga byggnader ställdes ett krav på att 

det utrymme som ägarlägenheten skulle bildas av inte till någon del fick ha 

använts till bostadslägenhet inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet, 3 kap. 
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1 b § 1 p. FBL. Därigenom förhindrades omvandling från bostadsrätter och hyres-

rätter till ägarlägenheter.97 Nya grannelagsrättsliga regler infördes, som bland 

annat gjorde det möjligt att ingripa mot störande ägarlägenhetsgrannar med hjälp 

av vitesföreläggande enligt 3 kap. 11 § jordabalken. För att säkra ägarlägenhetens 

tillgång till gemensamma utrymmen och anordningar såsom trapphus, förråd, 

yttertak och husfasad infördes särskilda regler om inrättande av samfälligheter i 

3 kap. 1 b § 2 st. FBL. 

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 maj 2009. Därmed blev det möjligt att 

inneha enskilda lägenheter med äganderätt i Sverige. 

3.11 Ny plan- och bygglag – om sambandet mellan planering och 
fastighetsbildning 

Efter ett stort antal utredningar trädde en ny plan- och bygglag i kraft den 1 maj 

2011 (PBL, SFS 2010:900). Den nya lagen ersatte den tidigare plan- och bygg-

lagen (SFS 1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. 

(SFS 1994:847).  

Till största delen bestod den nya plan- och bygglagen enbart av en ”språklig 

och redaktionell omarbetning” av gällande lagstiftning. Det övergripande syftet 

med den nya lagen var dock att minska tidsåtgången i plan- och byggprocesserna. 

En förenkling av regelverket ansågs vara nödvändig för att minska otydligheten, 

öka förutsägbarheten och ge bättre förutsättningar för likabehandling av enskilda 

och företag (prop. 2009/10:170 s. 128). 

Förutom en förenkling av plan- och byggprocesserna medförde den nya lagen 

att kontrollen av byggandet skärptes. Nya bestämmelser infördes som innebar att 

hänsyn skulle tas till miljö- och klimataspekter vid planering och byggande. 

Förutsättningarna för elektronisk kommunikation beaktades också. Bestämmelser 

om samordning mellan plan- och bygglagen och annan lagstiftning, exempelvis 

fastighetsbildningslagen, infördes för att undvika dubbelprövning vid handlägg-

ning av vissa ärenden. Översiktsplanens funktion som strategiskt instrument för 

markplaneringen stärktes samtidigt som förenklingar infördes i detaljplane-

processen (s. 2). Planinstitutet fastighetsplan utmönstrades till förmån för fastig-

hetsindelningsbestämmelser, vilket innebar att detaljerade bestämmelser om 

fastighetsindelningen fick redovisas direkt i detaljplanen. Utöver redaktionella 

ändringar i 3 kap. 2 § FBL till följd av att fastighetsplanen slopades, genomfördes 

inga förändringar av 3 kap. FBL i samband med införandet av den nya plan- och 

bygglagen. 

I följande avsnitt lämnas en närmare redogörelse för de centrala tankegångarna 

kring samordningen mellan plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. 

Särskild fokus ligger på motivuttalanden som behandlar tolkningen av begreppet 

                                                      
97 Omvandling från hyreslägenhet till ägarlägenhet behandlades av 2012 års ägarlägenhets-

utredning (SOU 2014:33). Förslaget har hittills inte föranlett någon lagstiftningsåtgärd. 
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mindre avvikelse från plan, en fråga som uppmärksammades redan i samband 

med införandet av dessa bestämmelser i fastighetsbildningslagen 1987 (se avsnitt 

3.6.1).  

3.11.1 Proposition 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering m.m.  

Bestämmelserna om mindre avvikelse från plan blev tidigt föremål för diskussion. 

Redan några år efter det att den första plan- och bygglagen (SFS 1987:10) hade 

trätt i kraft togs frågan upp av en utredning om ingripanden mot olovlig kontori-

sering m.m. (prop. 1989/90:37). Ett av syftena med att fastigheter och byggnader 

skulle stämma överens med planen var att därigenom tvinga fram ett plangenom-

förande. Sedan en avvikelse lagligen har godtagits bör fastighetsägaren kunna 

utnyttja planens byggrätt (s. 52).  

Enligt det vid tidpunkten gällande regelverket fick byggnadsnämnden inte 

bevilja bygglov för åtgärder som stred mot planer och bestämmelser (detaljplan, 

fastighetsplan, områdesbestämmelser), såvida inte undantagsmöjligheten i form 

av mindre avvikelse var tillämpbar. Byggnadsnämndens undantagsmöjligheter 

var desamma som vid fastighetsbildning. Åtgärden måste vara förenlig med 

planens syfte och avvikelsen betraktas som mindre. Ett av de förslag som redovi-

sades i propositionen, vilket senare ledde till ändringar i plan- och bygglagen 

(i bland annat 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen), innebar att byggnads-

nämnden skulle ges möjlighet att se till helheten vid bedömningen av ett 

bygglovsärende. I fortsättningen skulle byggnadsnämnden inte bara bedöma om 

avvikelsen var att se som mindre och förenlig med planens syfte utan även ges 

möjligheten att pröva om den aktuella fastigheten, byggnaden eller anläggningen 

som berördes av åtgärdens utförande var planstridig. Om en mindre avvikelse 

redan hade godtagits vid bygglovsprövning enligt 8 kap. 11 § äldre plan- och 

bygglagen eller i samband med fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § FBL skulle 

bygglov beviljas (s. 54). 

Även om uttrycken mindre avvikelse och åtgärder förenliga med planens syfte 

inte förändrades i sak utvecklades beskrivningen av begreppens innebörd. Någon 

detaljerad angivelse om hur många kvadratmeter som kunde inrymmas i uttrycket 

mindre gick dock inte att fastställa, och enligt det föredragande statsrådet, 

bostadsminister Ulf Lönnqvist, var det inte heller avsikten med bestämmelsen 

(s. 55):  

”Uttryckssättet anger ju att avvikelsen skall vara ”mindre”, 

dvs. avvikelsen skall bedömas relativt i förhållande till omstän-

digheterna i varje enskilt fall.” 

Vid bedömningen skulle det även tas hänsyn till prejudicerande effekter. Vidare 

ansågs det att sådana åtgärder som var av intresse för ”en bredare allmänhet eller 

en vidare krets” än de som hade haft möjlighet att yttra sig, inte borde inrymmas 

i vare sig begreppet mindre avvikelse eller anses vara förenliga med planens syfte. 
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Detta låg i linje med plan- och bygglagens regler om medborgarinflytande 

(s. 55 f.).  

Fortfarande gällde tidigare gjorda förarbetsuttalanden om när mindre avsteg 

kunde tillåtas, exempelvis placering av en byggnad någon meter in på punkt-

prickad mark (prop. 1985/86:1, se avsnitt 3.6.1). Som ytterligare exempel på 

sådana avvikelser som i många fall borde kunna anses som mindre angavs (s. 56): 

”Utplacering av byggnader för att tillgodose den allmänna 

nyttan (t.ex. transformatorer och toaletter) eller trevnaden (t.ex. 

kiosker och uteserveringar), bör i många fall kunna bedömas 

som mindre avvikelser, såvida inte läget är så känsligt att en 

planändring behövs.” 

3.11.2 Får jag lov? Om planering och byggande, SOU 2005:77 

Sambandet mellan fastighetsbildning och planering belystes i PBL-utredningen 

(SOU 2005:7) med utgångspunkt från det faktum att institutet fastighetsplan 

plockades bort. I fortsättningen skulle motsvarande reglering av fastighetsindel-

ningen kunna ske genom särskilda bestämmelser med bindande verkan, direkt i 

detaljplanen. Dessa bestämmelser kom senare att benämnas fastighetsindelnings-

bestämmelser. Med sådana bestämmelser kunde man förhindra att byggrätter för-

delades enligt principen ”först till kvarn”, och i stället ta ett helhetsperspektiv på 

frågan för att åstadkomma en mer rättvis fördelning av byggrätterna inom ett plan-

område. Dessutom var det nödvändigt att skapa möjligheter till tvångsåtgärder för 

att lösa tvistiga situationer. Med detta åsyftades möjligheterna till tvångsinlösen 

enligt 8 kap. 4 § FBL. Det fanns dessutom ett behov av att kunna reglera utfarts-

frågor genom planbestämmelser.98 Samtidigt uttalade PBL-kommittén att en viss 

restriktivitet skulle gälla, så att planbestämmelser avseende fastighetsindelningen 

bara tillgreps när de verkligen behövdes. Vilka frågor som hörde hemma i plan-

ärendet respektive lantmäteriförrättningen fick avgöras från fall till fall. Om 

avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen uttalade PBL-kommittén 

(s. 579): 

”Vidare har bestämmelser om fastighetsindelningen den effek-

ten, att skyddsreglerna i 5 kap. 8 § FBL om att en fastighet inte 

får minskas i alltför hög grad inte ska tillämpas, vilket innebär 

att en vägning mellan allmänna och enskilda intressen måste 

göras i det enskilda fallet i planärendet.” 

Planens konsekvenser för fastighetsbildningen, inklusive eventuella behov av 

gemensamhetsanläggningar, skulle tas upp i planens genomförandebeskrivning. 

Genomförandebeskrivningens innehåll och detaljeringsgrad fick avgöras från fall 

                                                      
98 Även tillämpningen av reglerna kring gatukostnader gynnades av att fastighetsindelningen 

hade lagts fast i en plan. På så sätt kunde man räkna ut hur många grundavgifter som kunde tas 

ut inom ett område (prop. 2009/10:170 s. 202).  
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till fall. Den kunde göras mycket enkel eller mer detaljerad utifrån behovet i det 

enskilda planärendet. Som exempel på vad en genomförandebeskrivning kunde 

innehålla nämndes riktlinjer för fastigheternas storlek (s. 578).  

PBL-kommittén tog även upp frågan om mindre avvikelse från plan. Bakom 

gällande rätt låg tanken om medborgarinflytande. Sådana tillståndsbeslut som inte 

överensstämde med tidigare beslutad markanvändning skulle inte medges utan att 

den nya markanvändningen hade ”diskuterats och beslutats på samma sätt”, med 

”samråd och möjligheten till inflytande från breda grupper” (s. 171). Det gällande 

regelsystemet med alla varianter och övergångsbestämmelser ansågs så kompli-

cerat att en total översyn skulle behövas. PBL-kommittén uttryckte dock att det 

vore att ”sikta för högt i nuläget”. Man koncentrerade sig i stället på kopplingen 

mellan plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen, och situationen då 

avvikelser som beslutats av byggnadsnämnden skulle genomföras vid fastighets-

bildning med stöd av 3 kap. 2 § 1 st. andra meningen FBL (s. 579 f.). Om proble-

met med detta förhållande sades (s. 580): 

”Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får 

dock mindre avvikelser göras. Detta innebär att lantmäteri-

myndigheten alltid ska göra en självständig prövning av om en 

viss fastighetsbildningsåtgärd innebär en mindre avvikelse – 

helt oberoende av om någon avvikelse tidigare har medgivits vid 

fastighetsbildning eller bygglovsprövning. Det innebär alltså att 

en fastighetsägare kan komma i den situationen att fastighets-

bildning, som är mer eller mindre nödvändig för att genomföra 

ett beviljat bygglov eller förhandsbesked, inte kan genomföras.” 

Erfarenheten hade visat att det inte var självklart att byggnadsnämndens beslut 

som innebar mindre avvikelse alltid åtföljdes av motsvarande förrättningsbestlut. 

PBL-kommittén menade att de olika bedömningarna var förorsakade av att pröv-

ningen skedde enligt två olika lagar och att skillnader därför ”låg inbyggt i syste-

met”. Inte heller fanns det någon koppling mellan de parallella prövningsvägarna 

vid en överprövning, eftersom kommunens ärende prövades av förvaltnings-

domstol medan fastighetsbildningsärendet prövades av fastighetsdomstol99. PBL-

kommittén föreslog en lösning som gick ut på att en följsamhetsbestämmelse 

skulle införas i fastighetsbildningslagen, med innebörden att någon förnyad pröv-

ning av avvikelse från planen inte skulle ske inom ramen för förrättningen 

(s. 580 f.). Denna lösning kom dock aldrig att aktualiseras (se prop. 2009/10:170, 

avsnitt 3.11.3). 

3.11.3 Proposition 2009/10:170 om en enklare plan- och bygglag 

Institutet fastighetsplan slopades och ersattes av möjligheten att införa motsva-

rande bestämmelser i detaljplanen. Samtidigt infördes en delvis ny bestämmelse, 

                                                      
99 Fastighetsdomstolen bytte under processens gång namn till mark- och miljödomstolen. 
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som kunde ses som ett slags förtydligande av en redan gällande grundprincip, att 

kommunen fick bestämma största och minsta storlek på fastigheterna inom en 

plan samt bestämma om markreservat för gemensamhetsanläggningar, 4 kap. 18 § 

PBL. Genom att styra tomtstorleken gavs kommunen möjlighet att reglera exploa-

teringsgraden (s. 204). En ny bestämmelse infördes som möjliggjorde mark-

reservat för elektronisk kommunikation, 4 kap. 18 § PBL.  

Huvudregeln i plan- och bygglagen ansågs liksom tidigare vara att bygg-

lovspliktiga åtgärder inte fick ske i strid mot planer eller bestämmelser. Från 

denna regel fanns behov av undantag. En situation som särskilt lyftes fram i detta 

sammanhang var behovet av undantag i områden med äldre planer. Samtidigt 

menade man att undantagsbestämmelserna inte fick göras så oprecisa och vida att 

man riskerade att ”urholka planernas legitimitet och motverka en översyn av 

inaktuella planer”. Förslag till förändring av möjligheten att göra avvikelse från 

plan hade framförts i tidigare utredningar av plan- och bygglagstiftningen. PBL-

kommittén ansåg att utrymmet skulle förtydligas och begränsas något (SOU 

2005:77 s. 618) medan Byggprocessutredningen100 i stället ville införa vissa 

lättnader och ansåg att avsteg borde kunna göras i något större utsträckning (SOU 

2008:68 s. 174). Båda förslagen möttes av kritik från flera remissinstanser. Rege-

ringen uttalade (prop. 2009/10:170 s. 289 ff.): 

”Regeringen delar utredningarnas bedömning att nuvarande 

bestämmelser innebär problem avseende hur ’mindre avvikelse’ 

ska tolkas och tillämpas i praktiken. Det är angeläget att 

behålla tydliga gränser för avvikelser från detaljplanen, bl.a. 

med tanke på medborgarinflytandet, behovet av förutsägbarhet 

och kravet på likvärdig behandling av de bygglovssökande. 

Stora avvikelser bör därför inte kunna medges utan att ändra 

detaljplanen.” 

Ett sätt att tillmötesgå önskemålet om en snabbare och smidigare ändringshan-

tering var att införa förenklingar i förfarandet vid ändring av detaljplaner.  

Sammantaget ansåg regeringen att det inte fanns tillräckligt med underlag för 

att ändra de befintliga bestämmelserna om avvikelse från plan och att bestämmel-

serna därför borde behållas i den nya plan- och bygglagen (prop. 2009/10:170 

s. 291). PBL-kommitténs förslag om att införa en följsamhetsbestämmelse i 

3 kap. 2 § FBL realiserades inte.  

De fastighetsindelningsfrågor som enligt nuvarande lagstiftning ska prövas i 

planprocessen anges i 4 kap. 18 § PBL. I paragrafens andra stycke hänvisas till 

3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § 1 st. FBL. 

                                                      
100 Byggprocessutredningen uppgift var att se över vissa plan- och byggrelaterade frågor i syfte 

att förenkla och förtydliga reglerna. I uppdraget ingick bland annat att undersöka möjligheten 

att förenkla detaljplaneförfarandet (SOU 2008:68 s. 117). 
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3.12 Förenkling och effektivisering av fastighetsbildningsverksamheten 

I detta avsnitt återges de överväganden som låg bakom beslutet om nya regler i 

syfte att åstadkomma en samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning, 

vilket bland annat resulterade i nedanstående ändringar av 3 kap. 2 § FBL samt 

4 kap. 25 och 25 a FBL. Ändringarna trädde i kraft den 1 juni 2014 (SFS 

2014:205, prop. 2013/14:58). Lagtexten motsvarar 2018 års lydelse. 

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

2 § 

Inom ett område med detaljplan, fastighetsplan 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. 

   Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebyg-

gande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastighets-

bildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund 

av ett särskilt tillstånd får uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed 

jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, hindrar det som nu har sagts 

inte fastighetsbildning som behövs för att tillståndet ska kunna utnyttjas. 

 

   Om det är nödvändigt att det finns tillstånd till viss verksamhet för att myndig-

heten ska kunna bedöma om fastighetsbildningen är tillåten och under förutsätt-

ning att det i övrigt finns förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen, 

får myndigheten förelägga en sakägare att inom viss tid ge in bevis om att ansö-

kan om tillstånd har gjorts. 

4 kap. Fastighetsbildning 

Förrättningens fortsättande och slutförande 

25 § 

Lantmäterimyndigheten ska utreda förutsättningarna för fastighetsbildningen. 

Om det inte finns hinder mot denna, ska myndigheten utarbeta den fastighets-

bildningsplan och ombesörja de tekniska arbeten och de värderingar som 

behövs för att genomföra åtgärden. Myndigheten bör då rådgöra med sakäg-

arna. Vid behov ska myndigheten samråda med de myndigheter som berörs av 

åtgärden. 



 124 

En smärre justering av 3 kap. 2 § FBL skedde dessutom i samband med en översyn 

av reglerna om strandskydd (prop. 2008/09:119). Ändringen avsåg enbart behö-

righetsfördelningen mellan länsstyrelse och kommun i frågor om undantag vid 

fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 3 st. (s. 122). Justeringen trädde i kraft den 

1 juli 2009 (SFS 2009:533). Eftersom paragrafen genomgick vidare utveckling 

efter detta, redovisades enbart den senaste versionen ovan. 

3.12.1 Proposition 2013/14:58 – En samordnad tillståndsprövning vid 
fastighetsbildning 

I syfte att förenkla och effektivisera förrättningsverksamheten fick lantmäteri-

myndigheten den 1 juni 2014 möjlighet att förelägga sakägare om att ansöka om 

sådana nödvändiga tillstånd till viss verksamhet som krävdes för genomförande 

av fastighetsbildningen. Möjligheten avsåg förrättningar enligt fastighetsbild-

ningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen (prop. 2013/14:58 s. 1). Där-

med upphävdes den tidigare gällande möjligheten att, inom ramen för en lantmä-

teriförrättning, lämna medgivande till undantag från sådana naturvårdsföreskrifter 

eller andra särskilda bestämmelser för marks byggande eller användning enligt 

3 kap. 2 § 3 st. FBL.  

Avsikten med att förelägga en sakägare att söka nödvändiga tillstånd var att 

låta frågan om tillstånd till den aktuella markanvändningen avgöras före beslutet 

om fastighetsbildning (s. 20). En av propositionens rubriker lyder: ”Vad som är 

tillåten markanvändning avgörs inte genom en lantmäteriförrättning” (s. 17). 

Samma resonemang fördes i fråga om förhandsbesked och bygglov utanför plan-

lagt område. Även dessa frågor borde klarläggas före fastighetsbildning (s. 21).   

25 a § 

När utredningen enligt 25 § är avslutad, ska myndigheten meddela beslut om 

fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut). Detta beslut ska ange hur 

fastighetsindelningen ändras, vilka servitutsåtgärder som vidtas och vilka bygg-

nader eller andra anläggningar som överförs till en annan fastighet. I övrigt ska 

beslutet innehålla uttalanden i frågor som har ett omedelbart samband med 

fastighetsbildningen. Särskilda bestämmelser om vad beslutet i vissa fall ska 

innehålla finns i 5, 8 och 12 kap. Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 a § andra 

stycket ska lantmäterimyndigheten bestämma en tid som anläggningen ska ha 

uppförts inom. Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten förlänga 

tiden. 

   Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas även om tek-

niska arbeten och värderingar inte har utförts. Under samma förutsättning får 

olika frågor som hör till beslutet tas upp var för sig och avgöras genom särskilda 

beslut. Det som föreskrivs om fastighetsbildningsbeslut gäller även ett sådant 

avgörande. 
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Med nödvändiga tillstånd till viss verksamhet avsågs (s. 29): 

”Med tillstånd till viss verksamhet avses de olika beslut från en 

kommun, länsstyrelse eller annan myndighet som är nödvändiga 

för att fastigheten ska kunna användas för det avsedda ända-

målet. Tillstånd kan i olika lagar benämnas t.ex. lov, förhands-

besked eller dispens. Vilket tillstånd som krävs och omfatt-

ningen av tillståndet bör tydligt framgå av föreläggandet.” 

Ett föreläggande fick enbart avse det aktuella ändamålet och inte en framtida verk-

samhet (s. 30). Även om samrådsmyndighetens beslut normalt sett inte skulle 

ifrågasättas (s. 18) ansågs det vara lantmäterimyndighetens uppgift att ytterst ta 

ställning till om ett föreläggande kunde anses vara motiverat (s. 31). Om kommu-

nen skulle göra en annan bedömning i fråga om förrättningens tillåtlighet fanns 

möjligheten att överklaga beslutet (s. 24).  

Behovet av olika tillstånd kunde utlösas till följd av de allmänna lämplighets-

villkoren. Som exempel på tillstånd som konsekvens av 3 kap. 1 § FBL angavs 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller utfart till allmän väg. 

Som exempel på tillståndsfrågor kopplade till 3 kap. 2 § FBL angavs tillstånd för 

uppförande av en byggnad i strid mot en naturvårdsföreskrift samt dispens från 

strandskydd eller föreskrifter för naturreservat. På motsvarande sätt följde behov 

av förhandsbesked och bygglov av 3 kap. 3 § FBL (s. 29 f.). 

Fastighetsbildning inom områden med särskilt skydd, 3 kap. 2 § FBL 

Förutsatt att det fanns särskilda skäl hade den aktuella tillståndsmyndigheten möj-

lighet att lämna medgivande om undantag från ”naturvårdsföreskrifter eller andra 

särskilda bestämmelser för bebyggande eller användning av mark” som gällde 

enligt 3 kap. 2 § 2 och 3 st. FBL. Även om ett sådant medgivande hade lämnats 

under fastighetsbildningsprocessen, krävdes ett formellt tillstånd till den aktuella 

verksamheten. Eftersom tillståndsmyndigheten inte var bunden av sitt tidigare 

medgivande kunde bedömningen, och därmed beslutet om tillstånd, avvika från 

det ställningstagande som hade gjorts under lantmäteriförrättningen. I och med 

detta kunde samma tillståndsfråga bli föremål för två separata överprövningar, 

dels medgivandet inom ramen för förrättningen, dels tillståndsbeslutet, med skilda 

instanskedjor och med olika sakägarkretsar. Denna ordning ansågs inte vara 

ändamålsenlig. Så här beskrevs innebörden av 3 kap. 2 § 2 st. FBL i relation till 

det bredare syfte som bestämmelsen fyllde, före införandet av den äldre plan- och 

bygglagen (s. 19): 
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”Till det anförda ska läggas att 3 kap. 2 § andra stycket fastig-

hetsbildningslagen tidigare fyllde ett bredare syfte. I dag ska – 

enligt paragrafens första stycke – fastighetsbildning ske i enlig-

het med detaljplan eller områdesbestämmelser, om inte avsteget 

utgör en mindre avvikelse och syftet med planen eller bestäm-

melserna inte motverkas. Någon möjlighet till avsteg från 

detaljplan eller områdesbestämmelser, utöver vad som ryms 

inom begreppet mindre avvikelse, finns inte. I den planlagstift-

ning som gällde när fastighetsbildningslagen trädde i kraft 

fanns däremot betydande dispensmöjligheter. Den ursprungliga 

lydelsen av 3 kap. 2 § andra stycket fastighetsbildningslagen tog 

i huvudsak sikte på dessa fall. Genom att medgivande till undan-

tag från planen eller områdesbestämmelserna kunde göras 

direkt i lantmäteriförrättningen kunde en onödig dubbelpröv-

ning undvikas. När möjligheten till dispens från planer och 

områdesbestämmelser upphörde i och med att den äldre plan- 

och bygglagen (1987:10) trädde i kraft, fick bestämmelsen sin 

nuvarande funktion.” 

Sammanfattningsvis motiverades ändringsbehovet av de ovan beskrivna olägen-

heterna med dubbelprövningen, tillsammans med bristen på tydliga fördelar med 

regelverket så som det var utformat (s. 20).  

Fastighetsbildning utanför planlagt område, 3 kap. 3 § FBL 

Enligt det existerande regelverket skulle lantmäterimyndigheten hänskjuta ären-

den när tillåtligheten för ny eller befintlig bebyggelse kunde ifrågasättas, till den 

kommunala nämnden (normalt byggnadsnämnden) för prövning av 3 kap. 3 § 

FBL enligt 4 kap. 25 § a FBL. Ett sådant hänskjutande skulle ske då tillåtligheten 

hade ifrågasatts av den kommunala nämnden under samrådet, under förutsättning 

att lantmäterimyndigheten i övrigt ansåg att det fanns förutsättningar för att 

genomföra fastighetsbildningen. Nämndens beslut i form av nekat medgivande 

eller särskilda villkor fick bindande verkan för lantmäterimyndigheten, 4 kap. 

25 a § 3 st. FBL. 

Den rådande ordningen ansågs vara problematisk med parallella över-

prövningsvägar och byggnadsnämndens dubbla roller; samrådspart och beslu-

tande instans. Det ansågs även vara svårt att begränsa prövningen av de allmänna 

lämplighetsvillkoren till att enbart omfatta 3 kap. 3 § FBL. Utöver byggnads-

nämndens medgivande kunde den avsedda markanvändningen dessutom vara 

beroende av tillstånd i form av bygglov (s. 22). Att fastighetsbildning hade skett 

innebar ingen garanti för beviljande av bygglov (prop. 1989/90:151 s. 23). Dess-

utom fanns skillnader i sakägarkretsarna. Grannar tillhörde sakägarkretsen i bygg-

lovsärenden men inte vid lantmäteriförrättningar (prop. 2013/14:58 s. 22).  

Genom att låta de nya bestämmelserna om tillstånd i 4 kap. 25 och 25 a §§ 

FBL ersätta det tidigare systemet med hänskjutande av oklara utomplansärenden, 
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gavs lantmäterimyndigheten möjlighet att förelägga en sakägare att inhämta till-

stånd i form av förhandsbesked eller bygglov inom ramen för förrättningen.  

Eftersom motsvarigheten till reglerna i 3 kap. 3 § och 4 kap. FBL återfanns i 

både ledningsrättslagen och anläggningslagen, med liknande problem som följd, 

genomfördes motsvarande förändringar även i dessa lagar (s. 23 f.). 

3.13 Slutsatser av den historiska översikten 

De allmänna villkoren för fastighetsbildning har i stort sett samma utformning i 

dag som vid fastighetsbildningslagens tillkomst.101 Som konsekvens av detta 

borde störst vikt läggas vid de argument som fördes fram i samband med fastig-

hetsbildningslagens införande, samt hur dessa argument har förändrats över tiden 

fram till i dag. Under arbetet med litteraturöversikten har det emellertid visat sig 

att en väsentlig del av den grundläggande argumentationen om ändamålet med 

fastighetsindelningen och syftet med den allmänna lämplighetsprövningen här-

stammar från den översyn av de materiella reglerna för avstyckning som gjordes 

1944 (SOU 1944:46 med efterföljande prop. 1947:232). 

Det är uppenbart att jordbruket har varit den över tid högst prioriterade 

näringen. Successivt har även skogsbruket fått åtnjuta samma skydd (SOU 

1963:68 s. 197 samt prop. 1969:128 s. B 176). Senare har även andra näringar och 

samhällsintressen ”till nytta från allmän synpunkt” enligt 3 kap. 10 § FBL kunnat 

prioriteras med hjälp av undantagsbestämmelser. 

Samhällets styrning av fastighetsindelningen är ett vidare begrepp i jämförelse 

med den återkommande termen jordpolitisk styrning. Med jordpolitik avses sam-

hällets, eller om man så vill statens, ambitioner gällande markanvändningen för 

areell produktion. Jordpolitiken ingår som en underordnad del av närings-

politiken. Den jordpolitiska styrningen sker främst med utgångspunkt i 

jordförvärvslagen och skötsellagstiftningarna för jord- och skogsbruket102 samt 

genom fastighetsbildningslagen. Jordpolitiska bestämmelser finns även i annan 

lagstiftning rörande t.ex. jakt och fiske, byggande och fysisk planering samt i 

ärvdabalken och skattelagstiftningen (SOU 2001:38 s. 28). I den här fram-

ställningen har fastighetsbildningslagstiftningens utveckling utgjort den röda 

tråden. Annan lagstiftning har enbart beaktats när det har varit nödvändigt för 

förståelsen av den jordpolitiska styrningen, de bakomliggande reformbehoven 

eller helhetsbilden. Överlag har det visat sig att olika politikområden samspelar 

                                                      
101 Av de bestämmelser som ursprungligen infördes i 3 kap. FBL har följande paragrafer 

förblivit helt oförändrade: 4 § avseende utfart till allmän väg, 8 § avseende skydd mod skadlig 

uppdelning av fiske samt undantagsbestämmelserna i 9 och 10 §§. I samband med beslutet att 

folkbokföring skulle ske i en kommun i stället för i en församling, gjordes en justering av 3 kap. 

11 § FBL med hänsyn till detta (SFS 2013:378, prop. 2012/13:120). I övrigt har paragrafen 

enbart genomgått redaktionella ändringar sedan införandet. 
102 Skötselreglerna avseende jordbruksmark är sedan 1999 inordnade i miljöbalkens (SFS 

1998:808) 12 kapitel medan motsvarande skötselregler för skogsbruksmark återfinns i skogs-

vårdslagen (SFS 1979:429) med tillhörande förordningar och föreskrifter.  
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direkt eller indirekt, och att politiska styrmedel oftast involverar författningar 

inom flera områden. 

Samhällets skäl för styrning av fastighetsindelningen genom allmänna villkor 

för fastighetsbildning kan sammanfattas i följande argument, utan inbördes ord-

ning. De allmänna fastighetsbildningsvillkoren behövs för att: 

• Åstadkomma en viss stabilitet i fastighetsindelningen, undvika jord-

splittring och förhindra godtyckliga ändringar.  

• Värna om rättssäkerheten. 

• Bidra, om än indirekt, till att hålla ihop fastighetsindelning och mark-

användning. 

• Styra jordbruksproduktionen för att möjliggöra självförsörjning av 

livsmedel vid kris och krig samt för att kunna anpassa produktionen 

efter befolkningsökning. 

• Se till kommande generationers bästa, dvs. ett hållbarhetsperspektiv. 

• Tillgodose det allmännas målsättningar med markanvändningen. 

• Tvångsmöjligheter i lagstiftningen skapar behov av jord- och plan-

politiska överväganden.  

• Säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt markutnyttjande. 

• Säkra allmänhetens tillträde till mark. 

• Underlätta för boende och sysselsättning i glesbygd och samtidigt 

skydda jord- och skogsbruket mot försämringar. 

Nedan beskrivs de övergripande trenderna och sammanhangen då ovanstående 

argument framfördes. Avsnittet avslutas med en generaliserad sammanfattning av 

syftet bakom regelverkets tillkomst. 

3.13.1 Utvecklingstrender, politik och lagstiftning 

De politiska områden som har haft störst inverkan på fastighetsbildningslagstift-

ningen, antingen direkt eller indirekt är följande: jordpolitiken – främst avseende 

jord- och skogsbruk, planpolitiken samt regionalpolitiken. Därtill kommer även 

andra bakomliggande motiv varav de ekonomiska och beredskapsmässiga aspekt-

erna har visat sig vara betydelsefulla för samhällets styrning av fastighetsindel-

ningen.  

Samhällsekonomiska lönsamhetsaspekter har påverkat jordbruksnäringen på 

så sätt att resurser, främst i form av arbetskraft efter hand har överförts från jord-

bruket till andra näringar. Vid sekelskiftet var industrialiseringen en pådrivande 

faktor. Under efterkrigstiden och fram till i dag har marknadsanpassningen, dvs. 

produktionens anpassning till efterfrågan, spelat en avgörande roll. 
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Två kontrasterande sidor framträder när det gäller fastighetsindelningen som 

berör de areella näringarna. Samtidigt som samhället har velat främja stora ratio-

nella brukningsenheter har man av social- och regionalpolitiska skäl även velat 

underlätta för boende och sysselsättning i glesbygd genom att tillåta bildandet av 

mindre fastigheter enligt de enskildas särskilda önskemål. Parallellt med de mer 

uttalade nationalekonomiska styrningsmekanismerna som främst var inriktade på 

att rationalisera jordbruket, bedrevs under 1900-talets första hälft den så kallade 

egnahemsrörelsen som syftade till att ge mindre bemedlade möjligheten att äga 

sitt eget boende, ibland kombinerat med småbruk. Som ett resultat av socialpoli-

tiska aspekter tilläts bildandet av mindre jordbruksenheter, så kallade stödjord-

bruk, under samma tidsperiod (jordstyckningskommissionens betänkande 1920 

s. 194 f., SOU 1944:46 s. 61 f. och 119, prop. 1947:232 s.116 f.). Dessa regler 

utmönstrades dock i samband med fastighetsbildningslagens införande (prop. 

1969:128 s. B 151). Se även resonemanget om stödskog, dvs. skog till stöd för 

jordbruket, där utgångspunkten för tillåtligheten var de jord- och socialpolitiska 

aspekterna (prop. 1937:232 s. 17 och 34 f. samt 64 f.). 

Samhällets styrning av fastighetsindelningen genom fastighetsbildningslag-

stiftningen har avspeglat rådande samhällstrender. Från de successiva 

avregleringarna på 1800-talet, fram till vändpunkten för den fria jorddelningen i 

början av 1900-talet och genom den ökade reglering som följde därpå. I början av 

1900-talet skedde den jordpolitiska styrningen huvudsakligen genom skattelag-

stiftningen och jordförvärvslagstiftningen respektive skötsellagstiftningarna för 

jord- och skogsbruk. I samband med jorddelningslagens ikraftträdande 1928 fick 

fastighetsbildningsmyndigheterna tillgång till fler och tydligare jordpolitiska 

verktyg i form av allmänna villkor för fastighetsbildning. Från denna tidpunkt och 

fram till införandet av fastighetsbildningslagen 1972 utökades den jordpolitiska 

styrningen successivt, främst till följd av önskemål om rationalisering. Efter 1972 

har de politiska trenderna kännetecknats av avreglering till förmån för 

marknadsanpassning. Samtidigt har de regionalpolitiska intressena fått större 

betydelse, vilket har fört med sig lättnader i berörda regelverk, så även i 

fastighetsbildningslagen (prop. 1989/90:151 och prop. 1993/94:27). Utvecklingen 

av de allmänna villkoren för fastighetsbildning har i övrigt varit tämligen 

begränsad sedan fastighetsbildningslagen trädde i kraft. De större förändringar 

som har skett har varit föranledda av införandet av tredimensionella fastigheter 

och ägarlägenheter i lagstiftningen 2004 respektive 2009, samt införandet av vissa 

processuella rationaliseringsåtgärder 2014.  

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren gavs en flexibel utformning för att 

tillämpningen skulle kunna förändras i enlighet med de vid var tid rådande poli-

tiska målsättningarna. Tanken bakom bestämmelsernas elasticitet var också att 

tillämpningen skulle kunna anpassas efter enskilda förhållanden. Behovet av en 

anpassningsbar lagstiftning kontra önskemål om tydlighet har varit ett återkom-

mande ämne. Ett exempel som belyser detta är resonemanget kring hur stora 

bostadsfastigheter som kan tillåtas för att kravet på lämplighet enligt 3 kap. 1 § 

FBL ska anses vara uppfyllt (prop. 1969:128 s. B 113 och B 1157). Ett annat 

exempel handlar om det företagsekonomiska lämplighetsvillkoret för jordbruks- 
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och skogsbruksfastigheter i 3 kap. 5 § FBL kontra skyddsreglerna mot skadlig 

delning av jordbruks- respektive skogsbruksfastigheter i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL 

(prop. 1993/94:27 s. 19, 24 respektive 35 f.).  

3.13.2 Syftet med allmänna villkor för fastighetsbildning 

Samtidigt som de enskilda fastighetsägarnas intressen skulle stå i förgrunden ville 

lagstiftaren ange en ram och införa tvingande minimiregler i syfte att bevaka sam-

hällets intressen i samband med förändringar av fastighetsindelningen. Chefen för 

justitiedepartementet, Herman Kling, uttryckte i samband med fastighets-

bildningslagens införande (prop. 1969:128 s. 101):  

”I likhet med kommittén anser jag nämligen att den statliga 

verksamheten i fortsättningen liksom hittills i huvudsak bör vara 

inriktad på att genomföra de åtgärder som begärs av fastighets-

ägarna och att kontrollera att resultaten blir godtagbara också 

från allmän synpunkt.” 

Stabilitet är ett återkommande argument för behovet av styrning via allmänna 

fastighetsbildningsvillkor (SOU 1944:46 s. 47 f. och 77, prop. 1947:232 s. 116, 

SOU 1996:87 s. 138). Det har ansetts vara viktigt att upprätthålla en viss stabilitet 

i fastighetsindelningen för att upprätthålla kravet på ”ordning och reda i fastig-

hetsförhållandena”. Samhällets kontroll skulle gå ut på att hindra eller motverka 

”godtyckliga ändringar” medan produktionsbefrämjande och andra nyttiga åtgär-

der skulle underlättas (SOU 1963:68 s. 94). Förekomsten av undantagsregler visar 

dock på att det har funnits behov av lättnader i lagstiftningen. I vissa skeenden har 

kritik framförts mot att undantagsreglerna har blivit för frekvent utnyttjade (se 

Lantmäteriverket 1988 s. 4 och prop. 1989/90:151 s. 12). I samband med införan-

det av fastighetsbildningslagen varnade departementschefen för partiella förbätt-

ringars ”konserverande verkan” på fastighetsindelningen (prop. 1969:128 

s. B 182). 

Argument som handlar om att motverka en godtycklig fastighetsbildning och 

en uppsplittring av fastighetsindelningen har framförts även på senare tid, i sam-

band med införandet av tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter. Då 

användes argumentet om uppsplittring utifrån två aspekter: att motverka en 

”onödig uppsplittring av fastighetsbeståndet” och att förhindra en ”obefogad upp-

splittring av fungerande förvaltningsobjekt” (prop. 2002/03:87 s. 58).  

Rättssäkerheten, speciellt för panträttshavare, har lyfts fram som en särskilt 

viktig fråga att beakta vid utformningen av fastighetsbildningslagen, så att inga 

rättsförluster ska uppkomma (SOU 1963:68 s. 94 och prop. 1969:128 s. B 54). 

Fastighetsbildning skulle genom den allmänna lämplighetsprövningen fungera 

som ett indirekt jordpolitiskt styrmedel i syfte att motverka olämpliga bruknings-

enheter. Genom att argumentera för att brukningsenheterna tenderade att följa 

fastighetsindelningen menade man att mycket var vunnet genom att skapa lämp-

liga fastigheter. Detta argument framfördes av de fastighetsbildningssakkunniga 
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1944 (SOU 1944:46 s. 50). Fastighetsindelningens betydelse för att skapa en 

rationell markanvändning framhölls även i förarbetena till den nuvarande 

fastighetsbildningslagen (prop. 1969:128 s. 53 f.). Styrningen av jordbruks-

produktionen ansågs även vara betydelsefull av beredskapsskäl, i syfte att 

möjliggöra självförsörjning av livsmedel i händelse av kris- eller krig (prop. 

1993/94:27 och prop. 1963:68 s. 176) samt för att kunna anpassa livsmedels-

produktionen efter befolkningsökningen (jordstyckningskommissionens betänk-

ande 1920 s. 122). Hållbarhetsargumentet som jordstyckningskommissionen 

framförde till stöd för en statlig styrning av fastighetsindelningen, att samhället 

skulle bevaka ”kommande generationers rätt och bästa” uttalades ur ett 

självförsörjningsperspektiv (jordstyckningskommissionens betänkande 1920 

s. 122).  

Fastighetsbildningskommittén ansåg att fastighetsindelningen kunde ses som 

ett instrument för att tillgodose det allmännas målsättningar i fråga om markan-

vändningen. Vidare menade man att möjligheterna till tvångsvis markåtkomst 
påverkade behovet av jord- och planpolitiska överväganden (SOU 1963:68 

s. 93 ff.). I samband med senare års översyn av lagreglerna som berör hanteringen 

av tillstånd i samband med fastighetsbildning (prop. 2013/14:58) tydliggjorde 

dock lagstiftaren att ”Vad som är tillåten markanvändning avgörs inte genom en 

lantmäteriförrättning” (s. 17).103 De fastighetsbildningssakkunniga föreslog redan 

1944 en bestämmelse som förhindrade avstyckning då markanvändningen var 

beroende av tillstånd från annan myndighet och sådant inte hade inhämtats. Det 

blev dock inte så den gången. Förslaget möttes av vissa invändningar och 

departementschefen förordade senare att låta denna del av förslaget utgå och hän-

visade till att annan lagstiftning samt de övriga allmänna fastighetsbildnings-

villkoren (varaktighetskravet och aktualitetsvillkoret) var tillräckliga (prop. 

1947:232 s. 153 f.). 

I förarbetena till fastighetsbildningslagen framhölls det att bebyggelsefastig-

heternas storlek borde begränsas av främst två skäl, dels för att säkerställa att 

marktillgången utnyttjas effektivt, dels för att trygga allmänhetens fria tillträde 
till markområden (prop. 1969:128 s. B 1157).  

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren ansågs ha betydelse för att under-

lätta för boende och sysselsättning i glesbygd, vilket kom att påverka 1990-talets 

lagreformer. Detta regionalpolitiska intresse kom i första hand till uttryck i annan 

lagstiftning, främst jordförvärvslagen, vilket i sin tur påverkade innehållet i fastig-

hetsbildningslagen (jfr. lagstiftningsreformerna 1991, prop. 1989/90:151, respek-

tive 1994, prop. 1993/94:27). Efter 1990-talets liberaliseringar av de allmänna 

villkoren för jordbruks- och skogsbruksfastigheter framstår skyddsintresset som 

det mest framträdande syftet med de allmänna lämplighetsvillkoren avseende 

                                                      
103 Kommunerna har sedan införandet av förenklingsåtgärderna 2014 möjlighet att förhindra att 

fastighetsbildningsåtgärder kommer till stånd genom att neka till sådana nödvändiga tillstånd 

(förhandsbesked, bygglov etc.) som krävs enligt bestämmelserna i 4 kap. 25 § 2 st. FBL. 

Därmed faller fastighetsbildningen redan på aktualitetsvillkoret i 3 kap. 1 § 2 st. FBL. 
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jordbruks- och skogsbruksfastigheter, dvs. att förhindra försämringar (prop. 

1993/94:27 s. 13 och 15 f.). 

3.13.3 Samhällets styrning av tätbebyggelseutvecklingen 

Sedan det i lagstiftningen tydliggjordes att fastighetsbildning inte fick utföras i 

strid mot plan (jfr 1917 års lag om fastighetsbildning i stad, 5 kap. 8 § FBLS), 

tycks det inte ha funnits någon egentlig konflikt mellan fastighetsindelning och 

planer. Den fråga som har varit föremål för viss diskussion är mer på marginalen, 

och handlar om bedömningen av i vilken mån mindre avvikelser från plan ska 

tillåtas. 

För städernas del kännetecknades den första halvan av 1900-talet av ett omfatt-

ande lagstiftningsarbete i syfte att komma till rätta med olika former av oönskad 

tätbebyggelse. Om hur fenomenen kåkstäder och spirande samhällen hanterades 

ur ett vetenskapligt perspektiv uttalade sig Cervin (1983 s. 16): 

”Vad som är påfallande från modern synvinkel är att inte 

någonstans göres någon ansats att analysera eller definiera 

företeelserna.” 

Enligt Cervin (s. 10) var uppfattningen om att det var den enskilde markägaren 

som bestämde över markanvändningen huvudorsaken till att det tog så lång tid för 

samhället att få önskad effekt av regleringen av bebyggelse utanför planlagt 

område. Den restriktiva synen på inskränkningar i den enskilde markägarens 

bestämmanderätt över sin mark framgår av propositionen som föregick 1931 års 

stadsplanelag (prop. 1931:79 s. 44).  

I samband med utvecklingen av plan- och byggnadslagstiftningen fästes 

uppmärksamhet vid det stora kapital som byggnader representerade och de 

kostnader som bristfällig planläggning förorsakade samhället. Det uttrycktes till 

och med att bristande kontroll över uppkomsten av tätbebyggelse förde med sig 

oövervinnerliga hinder och svårigheter (jfr yttrande av 1912 års bostads-

sakkunniga, 1916 års fastighetsregisterkommission, betänkande I s. 190 f. 

respektive skrivelse av stadsarkitekt Edvin Stenfors av den 21 februari 1925, prop. 

1926:210 s. 5 ff.). Insikten vanns att samhället behövde ingripa på ett tidigt 

stadium för att förebygga uppkomsten av oönskad tätbebyggelse (jfr Stenfors 

uttalande, prop. 1926:210 s. 8 samt prop. 1947:131 s. 47). 

Från utgångspunkten att markägaren var den som bestämde förändrades regel-

verket gradvis, så att kontrollen över fastigheternas utformning och belägenhet i 

stället lades i statens händer (Cervin 1983 s. 10 f.). Chefen för justitie-

departementet, Herman Zetterberg, konstaterade att 1931 års stadsplanelag var 

otillräcklig när det gällde att begränsa enskildas rätt att exploatera sin mark för 

bebyggelse (prop. 1947:131 s. 74): 
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”Markägaren kan icke rimligen få vara berättigad att utnyttja 

sin mark på ett sätt som medför sociala missförhållanden och 

onödiga kostnader för det allmänna.” 

Samtidigt som kontrollen över fastighetsindelningen förflyttades från den 

enskilda till det allmänna, förändrades regelverken så att beslutanderätten i mer 

vardagliga frågor förflyttades från myndigheter och domstolar till politiska organ, 

i första hand byggnadsnämnderna (Cervin 1983 s. 11).  

Den planmässiga bedömning som efter 1972 ska föregå all fastighetsbildning 

kommer till uttryck i 3 kap. 3 § FBL. Lagtexten motsvarar 2018 års lydelse. 

Paragrafens innehåll kan härledas till det succesiva reformarbetet för att före-

bygga oönskad tätbebyggelse. Vissa av formuleringarna känns igen från 1917 års 

lag om fastighetsbildning i stad, 5 kap. 8 § FBLS, då med avsikten att reglera 

sådana områden av städerna som inte var tomtindelade. Paragrafen har i alla dess 

delar tillkommit långt innan vår tids plan- och bygglagstiftning. Det nuvarande 

innehållet har, med undantag av att den då enbart avsåg att reglera tätbebyggelse, 

sin motsvarighet i 19 kap. 13 § 3 mom. 1 st. JDL från 1950 (prop. 1950:177). 

Sedan införandet av den äldre plan- och bygglagen 1987 gäller bestämmelsen för 

all slags fastighetsbildning och inte bara för bebyggelseändamål. Såväl översikts-

planer som särskilda sektorsintressen ska beaktas vid prövningen. 

3.13.4 Sammanfattning 

Av den historiska översikten (Del I, Dåtid) framträder sammanfattningsvis tre 

huvudargument för varför samhället har valt att styra fastighetsindelningen 

genom de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL, nämligen: 

• Stabilitet – att åstadkomma en stabil fastighetsindelning 

• Rättssäkerhet – att värna om ett rättssäkert system, speciellt mot bak-

grund av fastigheternas användning som pantobjekt 

• Effektivitet – att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt mark-

utnyttjande 

Som ett resultat av de genomförda lagreformerna som beskrivs i detta kapitel 

består det nuvarande regelverket till skydd för allmänna intressen av sammanlagt 

elva paragrafer, inordnade i 3 kap. FBL (tretton paragrafer med specialreglerna 

för tredimensionell fastighetsbildning och ägarlägenheter inräknade). Nästa steg 

blir att studera hur dessa lagregler tillämpas vilket genomförs inom ramen för 

avhandlingens fjärde kapitel (Del II, Nutid). Syftet med en sådan studie är förutom 

3 § 

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. Lag 

(1987:124). 
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att granska de enskilda bestämmelsernas praktiska funktion även att klargöra om 

tillämpningen på en övergripande nivå lever upp till lagstiftarens ursprungliga 

intentioner.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Del II 
___________________ 

 
Nutid – Rättstillämpning  
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4 Gällande rätt och dess tillämpning 

Detta kapitel (Del II, Nutid) innehåller en beskrivning av gällande rätt samt en 

studie av tillämpningen av de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL. 

Studiens främsta syfte är att undersöka i vilka situationer olika delar av regel-

verket kommer till användning och på vilka grunder domstolen har avgjort de 

berörda målen. Avslutningsvis diskuteras frågan om tillämpningen svarar upp mot 

de centrala argumenten bakom reglernas tillkomst. I studien kartläggs tillämp-

ningen av nu gällande lagstiftning. Fokus ligger i hög grad på att identifiera sådan 

fastighetsbildning som inte har medgivits och beskriva orsaken till detta samt att 

undersöka om det finns medgivna åtgärder i likartade situationer, vilket skulle 

kunna tyda på variationer i tillämpningen. Syftet med studien är också att hitta 

exempel som kan läggas till grund för jämförelsen med Finland (se kapitel 6) och 

användas i den rättsekonomiska diskussionen (se kapitel 7). 

Den primära utgångspunkten för granskningen är Lantmäteriets rättsfalls-

samling. Det lagrumsindelade rättsfallsregistret avseende 3 kap. FBL är därmed 

styrande för urvalet på så sätt att de domstolsavgöranden som studeras är sådana 

mål som Lantmäteriet har bedömt som intressanta och därmed refererat. Målen 

har avgjorts av Högsta domstolen (HD), Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 

och hovrätt före inrättandet av MÖD.1 Underrättsdomar ingår normalt inte. I de 

fåtal fall där sådana domar ändå har refererats i Lantmäteriets rättsfallsregister får 

det antas att dessa har ansetts tillföra något för bedömningen av sakfrågan.  

Med utgångspunkt från rättsfallsregistret behandlas varje paragraf för sig samt 

i förekommande fall även kopplingar till kapitlets övriga paragrafer. I viss mån 

studeras även kopplingar till andra lagregler, i första hand tvångsreglerna i 5 kap. 

FBL. Enbart sådana avgöranden som avser den nu gällande lagstiftningen beaktas. 

Det innebär att de studerade målen har avgjorts efter fastighetsbildningslagens 

                                                      
1 Under senare tid har två domstolsreformer påverkat prövningsprocessen för fastighetsmål. 

Från och med den 1 november 2008 krävs det att hovrätterna och senare även Mark- och 

miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för att den första instansens avgörande ska tas 

upp till överprövning (Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU31, prop. 2004/05:131 

s. 180 ff., Ds 2001:36 s. 76-83).  En annan reform med ikraftträdande den 2 maj 2011 resulter-

ade i inrättandet av mark- och miljödomstolar (prop. 2009/10:215).  I samband med detta 

koncentrerades verksamheten till fem orter (Stockholm, Umeå, Östersund, Växjö och 

Vänersborg) i stället för vid tjugofem tingsrätter som tidigare. Samtidigt inrättades Mark- och 

miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen överprövar alla miljö-, 

plan- och fastighetsbildningsmål. Som huvudregel gäller att dessa mål inte ska kunna överkla-

gas till Högsta domstolen.  Enbart sådana avgöranden som rör ”frågor av särskilt prejudikats-

intresse” får överklagas till Högsta domstolen genom en ventil i lagstiftningen (prop. 

2009/10:215 s. 174). 
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ikraftträdande den 1 januari 1972. Urvalsperioden för respektive paragraf är dess-

utom beroende av hur lagutvecklingen har sett ut. De mål som ingår i studien har 

med ett fåtal undantag vunnit laga kraft före utgången av år 2016. Undantagen 

gäller i första hand mål som har avgjorts av Högsta domstolen efter denna bryt-

punkt.2 I stället för målnummer sker hänvisning enbart till referatsnumret i Lant-

mäteriets rättsfallsregister.3 För orefererade mål anges målnummer, instans och 

dagen för beslut. En fullständig lista över samtliga granskade avgöranden med 

referats- och målnummer, instans och beslutsdatum återfinns i källförteckningen.  

Efter genomgången av respektive paragraf har resultatet stämts av mot Lag-

kommentar FBL (Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017), Lantmäteriets Handbok FBL 

(2017b) samt läroboken Fastighetsbildning och fastighetsbestämning (Ekbäck 

2016). Därigenom har ytterligare mål kunnat identifieras och läggas till, skillnader 

i urvalet upptäckas samt avvikelser vad gäller tolkningen av domstolarnas bedöm-

ning kunnat studeras.  

I förrättningar enligt fastighetsbildningslagen bedöms oftast flera paragrafer i 

samma mål. För denna studie innebär det att samma domstolsavgörande kan stu-

deras ur flera olika bedömningsaspekter. Att den paragrafvisa summeringen har 

skett med utgångspunkt från det lagrumsindelade rättsfallsregistret innebär att 

samma mål ibland summeras flera gånger. Några paragrafer saknar rättsfall och 

studeras därmed inte alls. Detta gäller för bestämmelserna om tredimensionell 

fastighetsbildning i 3 kap. 1 a och 1 b §§ FBL samt reglerna om fastighetsbildning 

över kommungräns i 3 kap. 11 § FBL. För en närmare precisering av hur avgräns-

ningen har skett, se beskrivningen under respektive paragraf. Samtlig lagtext som 

återges motsvarar 2018 års lydelse. 

I studien av gällande rätt görs ett urval av mål för respektive redovisad lag-

paragraf. I första hand väljs mål som har avgjorts av Högsta domstolen. De är 

emellertid så få att även andra mål som tydliggör tolkningen undersöks. I den mån 

det finns nyligen avgjorda mål av likartad karaktär och med samma resultat som 

äldre väljs de nyare målen framför de äldre. Urvalet av vilka mål som återges vid 

redovisningen av granskningen sker med utgångspunkt i denna princip. Uppräk-

ningen av mål sker i tidsföljd med det senaste avgörandet först och det äldsta sist.4 

Bland de utvalda målen har även domstolarnas beslutsmotivering stor betydelse 

för redovisningen. Tydliga motiveringar och klargörande beskrivningar från den 

avgörande instansen avseende den specifika frågan får mer utrymme vid beskriv-

ningen av målen, framför mer indirekta och svårtolkade resonemang. I de fall det 

finns få mål att tillgå breddas urvalet till att avse mål även utan större principiell 

betydelse, i avsikt att ge en bild av hur den specifika bestämmelsen har tillämpats. 

Att vissa paragrafer eller bedömningskriterier är mer detaljerat beskrivna eller 

                                                      
2 I ett fall har även ett mål från Mark- om miljööverdomstolen inkluderats (se avsnitt 4.4.3 

avseende 3 kap. 7 § FBL). 
3 De första två siffrorna i referatsnumret anger årtalet, medan de siffror som följer efter kolon-

tecknet anger ett löpnummer. Högsta domstolens mål anges både med referatsnummer och 

NJA-nummer (alternativt målnummer om NJA-nummer saknas). 
4 Av läsbarhetsskäl görs undantag för orefererade mål som redovisas sist vid uppräkning. 
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illustreras av fler eller mer omfattande rättsfallsreferat betyder inte att dessa 

bestämmelser är av högre dignitet än andra. Vad som är väsentligt sett till gransk-

ningen av 3 kap. FBL som helhet framgår av sammanfattningen i avsnitt 4.6 samt 

av återkopplingen till slutsatserna från den historiska översikten i avsnitt 4.7. 

Sannolikt är det så att det finns åtgärder som fastighetsägare, rättighetshavare 

eller andra aktörer önskar vidta med fastighetsbeståndet som inte kommer upp till 

prövning. Kanske för att lagstiftningen ser ut som den gör eller för att det är kost-

samt med en lantmäteriförrättning och en efterföljande domstolsprocess. Denna 

fråga faller dock utanför studien av gällande lagstiftning och utreds därför inte 

här.  

Vid jämförelsen av mål med liknande förutsättningar måste det beaktas att 

prövningen i domstol enbart utgår från de yrkanden som framställs i målet. 

Utgången i ett enskilt mål är beroende av de argument och den bevisning som 

läggs fram till stöd för yrkandena.5 Domstolens tillvägagångssätt skiljer sig där-

med från den officialprövning som utförs inom ramen för en lantmäteriförrättning. 

Förrättningslantmätaren har en lagstadgad utredningsplikt varför utredning sker 

oberoende av sakägarnas framställning i ärendet (4 kap. 25 § FBL, Lantmäteriets 

Handbok FBL 2017b s. 352). Effekten av domstolsprövningen är att två mål med 

objektivt sett likartade förutsättningar kan komma att bedömas efter olika 

premisser och utifrån skilda lagregler. Följden av detta blir att utgången i likartade 

mål kan variera. Detta blir extra tydligt då fler paragrafer är föremål för 

domstolens bedömning. Som exempel kan nämnas bildandet av stora 

bostadsfastigheter på landsbygden.6 I dessa mål inkluderas ofta bedömningar av 

3 kap. 1, 5, 7 och 9 §§ FBL.  

Jord- och skogsbrukspolitiken som har betydelse för prövningen av 3 kap. 5, 

6 och 7 §§ FBL har inte ändrat inriktning så att detta på något märkbart sätt har 

påverkat fastighetsbildningen under den aktuella tidsperioden, dvs. efter 1 januari 

1994. Detsamma gäller de bakomliggande regionalpolitiska syftena till stöd för 

boende och sysselsättning i glesbygd vid tolkningen av främst 3 kap. 1 och 5 §§ 

FBL. Detta trots att Sverige gick med i EU 1995 och att medlemsstaterna numer 

har en gemensam jordbrukspolitisk inriktning (CAP, Common Agricultural 

Policy). 

Sedan införandet av mark- och miljödomstolar den 2 maj 2011 har domstols-

prövningen på hovrättsnivå koncentrerats till en enda mark- och miljö-

överdomstol, Svea hovrätt. Denna förändring bör ha en enande effekt på 

rättstillämpningen. Viss samordning har funnits även tidigare genom att fastig-

hetsråden tjänstgjorde vid flera domstolar, något som förekom inom fastighets-

                                                      
5 Högsta domstolen har dock en möjlighet att göra principiella uttalanden som får samma 

prejudikatsvärde som övriga domskäl, även om dessa uttalanden går utanför parternas yrkanden 

i målet (Bernitz et al. 2010 s. 156). 
6 Det finns en skillnad mellan begreppen glesbygd och landsbygd. Trots detta används 

begreppen oftast synonymt. Vad som i lagens mening utgör glesbygd i fastighetsbildnings-

sammanhang framgår av en bilaga till jordförvärvsförordningen. 
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domstolarna såväl som inom hovrätterna. En annan förändring som domstols-

reformerna har fört med sig är att färre ärenden än tidigare kan överklagas till 

Högsta domstolen. Endast ett fåtal av de mål som avgörs av Mark- och 

miljööverdomstolen får överklagas (huvudregeln i 5 kap. 5 § lagen om mark- och 

miljödomstolar är att målen inte får överklagas). Sedan 2008 krävs dessutom 

prövningstillstånd på hovrättsnivå, respektive Mark- och miljööverdomstolen 

sedan införandet 2011. 

Ett annat förhållande som kan ha betydelse för bedömningen av rättsläget är 

att Sverige har 21 länsstyrelser, som trots förmodad samverkan har visat sig vara 

olika aktiva när det gäller att överklaga lantmäteriförrättningar. Länsstyrelsen i 

Värmland är den myndighet som har varit mest aktiv när det gäller att bevaka 

skyddet för jord- och skogsbruksnäringen i samband med fastighetsbildning.7 

Oavsett vilken paragraf eller vilket kriterium som till sist avgör målet ska lik-

nande situationer bedömas på ett likartat sätt.8 Annars är systemet inte tillräckligt 

förutsebart och rättssäkert. Genom att ”skala av” målen och studera kärnfrågan 

kopplad till ett visst lagrum koncentreras studien för att få ut så mycket informa-

tion som möjligt om den rådande rättstillämpningen.  

I det följande genomförs en paragrafvis genomgång som beskriver gällande rätt 

och domstolarnas avgöranden, vid behov uppdelat på olika bedömningskriterium. 

I de fall målen avser likartade situationer presenteras de gruppvis inom respektive 

avsnitt. Vid hänvisning till ”samtliga instanser” avses såväl lantmäteri-

myndighetens avgörande som de efterföljande domstolsinstanserna. I anslutning 

till varje paragraf återfinns en sammanfattande diskussion. I förekommande fall 

ges även hänvisningar till vissa examensarbeten som behandlar specifika fråge-

ställningar. Denna uppräkning gör dock inte anspråk på att vara någon fullständig 

redovisning.  

4.1 Allmänna lämplighetsvillkor, 3 kap. 1 § FBL 

De allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL innehåller ett flertal bedöm-

ningskriterier. Paragrafens första två stycken fick sitt nuvarande utseende den 

1 januari 1991 efter en översyn som syftade till att främja landsbygdsutvecklingen 

(SFS 1990:1101, prop. 1989/90:151 s. 1 och bet. 1990/91:BoU3 s. 3). Vid inför-

andet av tredimensionell fastighetsbildning 2009 kompletterades paragrafen med 

ett tredje stycke (SFS 2009:183).  

                                                      
7 Detta framgår av examensarbetet Stora bostadsfastigheter i glesbygd – En studie av rättskällor 

och praxis (Danielsson och Haraldson 2013 s. 40). 
8 Detta följer av 1 kap. 9 § regeringsformen (SFS 2010:1408): ”Domstolar samt förvaltnings-

myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.”  
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Med utgångspunkt från paragrafens ingående bedömningskriterier (rekvisit) har 

berörda rättsfall granskats utifrån följande gruppering av villkor:  

• Belägenhet  

• Omfång  

• Utformning 

• Tillgång till väg 

• Tillgång till vatten och avlopp  

• Övriga förutsättningar  

• Varaktighet 

• Aktualitet 

• Andra sätt att tillgodose ändamålet 

Varaktighetsvillkoret tillsammans med aktualitetsvillkoret begränsar ändamålen 

för vilket en fastighet ska vara lämpad. Det finns även en koppling mellan 

lämplighetsprövningen och kravet på väsentlig betydelse vid servitutsbildning 

enligt 7 kap. 1 § FBL (officialservitut) samt till motsvarande regler om stadig-

varande betydelse i 14 kap. 1 § FBL (avtalsservitut). En fastighetsbildning kan 

vara beroende av att det bildas en rättighet för en viss funktion, exempelvis för 

vattenförsörjning, avlopp eller utfart, för att fastigheten ska bedömas uppfylla kri-

terierna i 3 kap. 1 § FBL.  

Den senaste översynen av bland annat 3 kap. 2 § och 4 kap. 25 § FBL som 

trädde i kraft den 1 juni 2014 (prop. 2013/14:58) har betydelse även för tillämp-

ningen av 3 kap. 1 § FBL. Genom att lantmäterimyndigheten kan förelägga en 

1 § 

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 ända-

mål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ända-

målet 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 1 a och 1 b §§. Lag (2009:183). 
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sakägare att ansöka om nödvändiga tillstånd kan situationen undvikas att fastig-

hetsbildning sker för ett ändamål som sedan inte kan förverkligas (prop. 

2013/14:58 s. 31). 

Sammanlagt har 96 mål granskats. Samtliga mål har avgjorts åren 1991 till och 

med 2017. Den bakre tidsgränsen har valts med anledning av att innehållet i para-

grafen jämkades något för att möta landsbygdens behov (prop. 1989/90:151 s. 18 

och 22). Det kan finnas mål av betydelse för rättstillämpningen även före 1991 

men dessa har inte beaktats vid granskningen. En bortgallring av rättsfall har dess-

utom skett när det vid en närmare granskning har framkommit att paragrafen 

endast översiktligt har berörts eller då den avgörande instansen inte har tagit upp 

den för paragrafen relevanta frågeställningen till bedömning. I regel beror detta 

på att frågan om åtgärdens tillåtlighet slutligen har avgjorts på andra grunder. 

Vissa mål berör fler av paragrafens bedömningskriterier. Utifrån domstolens 

motivering har målet i första hand sorterats in under det mest avgörande kriteriet. 

Vid behov görs hänvisningar till rättsfall som har tagits upp under något annat 

bedömningskriterium eller i anslutning till någon annan paragraf. 

4.1.1 Belägenhet 

Frågan om fastighetsbildningens tillåtlighet ur belägenhetssynpunkt behandlas i 

sammanlagt åtta mål (Lantmäteriets rättsfallsreferat 13:23, 12:20, 03:7, 00:11, 

93:32, 92:41, 92:15 och 91:39). I det följande ges en kortfattad redogörelse för 

innehållet och utgången i dessa mål. 

Domstolens bedömning 

I två fall godtog Mark- och miljööverdomstolen avstyckning för bostadsändamål 

trots risken för flygbullerstörningar (mål 13:23 och 12:20). I ett annat fall som 

även det rörde avstyckning för bostadsändamål inom flygbullerstört område neka-

des avstyckning av Svea hovrätt (mål 92:41). 

I mål 13:23 godtogs avstyckning för uppförande av ett bostadshus inom ett 

område av riksintresse för Visby flygplats. Styckningslottens läge medförde en 

risk för att fastigheten skulle komma att utsättas för bullernivåer över de angivna 

riktvärdena (70 respektive 55 dB). Byggnadsnämnden hade lämnat positivt för-

handsbesked varför Mark- och miljööverdomstolen ansåg att markens lämplighet 

för det avsedda ändamålet hade prövats ”på ett bindande sätt”. Åtgärden kunde 

därmed inte anses strida mot 3 kap. 1 § FBL. Att förhandsbeskedet innehöll en 

begränsning så till vida att bostadsbyggnaden fick vara högst 50 kvadratmeter för-

anledde inte någon annan bedömning.  

Mål 12:20 avsåg avstyckning för uppförande av ett nytt bostadshus inom ett 

område av riksintresse för Arlanda flygplats. Liksom i mål 13:23 riskerade styck-

ningslotten att beröras av flygbuller över de angivna riktvärdena (70 respektive 

55 dB). Mark- och miljööverdomstolen ansåg att fastighetsbildningen inte kunde 

ifrågasättas då det var fråga om en störning som inte härstammade från stam-

fastigheten samt att det fanns ett gällande bygglov. Domstolen hänvisade till 
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grundsatsen att det så långt som möjligt bör undvikas att prövningen av ett fastig-

hetsbildningsärende och ett bygglovsärende avseende samma fastighet faller olika 

ut (hänvisning till NJA 1979 s. 433)9. Avgörandet överklagades av länsstyrelsen 

till Högsta domstolen, som inte meddelade prövningstillstånd.  

I mål 92:41 nekade Svea hovrätt till avstyckning för nybyggnad av ett 

enbostadshus inom ett område som enligt Luftfartsverkets beräkningar påverk-

ades av flygbullerstörningar över bullernormen (55 dB). Under rättsprocessens 

gång undanröjde länsstyrelsen byggnadsnämndens förhandsbesked och fastig-

hetsbildningen nekades därför med hänsyn till att styckningslotten inte skulle 

kunna användas som bostadsfastighet inom överskådlig tid (aktualitetsvillkoret). 

I två andra mål nekade Göta hovrätt till avstyckning för befintliga fritidsbostäder 

med anledning av bullerstörningar från befintliga allmänna vägar (mål 92:15 och 

91:39).  

Mål 92:15 avsåg avstyckning kring ett äldre fritidshus, beläget ca 35 meter 

från en motorväg av riksintresse, E4. Byggnadsnämnden tillstyrkte fastighetsbild-

ningen medan länsstyrelsen avstyrkte densamma, bland annat eftersom de kraftiga 

bullerstörningarna ansågs medföra risk för sanitär olägenhet. Vägverkets buller-

utredning visade att ljudnivåerna klart översteg gränsen för vad som kunde räknas 

som en god boendemiljö. Fastighetsdomstolen konstaterade efter syn att buller-

störningarna var betydande varför styckningslotten inte ansågs varaktigt lämpad 

för sitt ändamål. Göta hovrätt lämnade besvären utan bifall utan att ange närmare 

motivering för sitt beslut. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

 Mål 91:39 gällde avstyckning av en fastighet bebyggd med ett fritidshus, 

belägen intill en länsväg. Nästan hela styckningslotten låg inom den 30 meterszon 

som enligt ett av länsstyrelsen fattat beslut om en utökad byggnadsfri zon (47 § 

väglagen) skulle vara byggnadsfri. Både byggnadsnämnden och länsstyrelsen 

avstyrkte fastighetsbildning. Även Göta hovrätt ansåg att bullerstörningarna för-

hindrade avstyckning och förrättningen ställdes in. Högsta domstolen meddelade 

inte prövningstillstånd. 

Två avgöranden avseende avstyckning för befintlig bostadsbebyggelse inom 

områden med både flyg- och vägbullerstörningar (00:11 och 93:32) utmynnade i 

motsatta slutsatser. I mål 93:32 godtogs åtgärden medan den nekades i mål 00:11. 

I mål 93:32 godtogs avstyckning av en fastighet med ett befintligt torp. 

Huvudbyggnaden var belägen intill riksväg 52 samt inom ett flygbullerstört 

område på grund av närheten till Skavsta flygplats. Fastighetsbildningen till-

styrktes av byggnadsnämnden. Svea hovrätt motiverade sitt beslut att tillåta 

fastighetsbildningen med att ”bullerstörningarna inte ens har påståtts medföra 

sådan sanitär olägenhet, att byggnaden inte får användas för bostadsändamål”. 

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 00:11 nekades avstyckning av en fastighet med ett befintligt bostadshus 

i närheten av både Umeå flygplats och E12. Byggnadsnämnden tillstyrkte 

                                                      
9 Lantmäteriets rättsfallsreferat 79:17. 
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avstyckningen medan miljökontoret och länsstyrelsen avstyrkte fastighetsbild-

ningen. I domskälen hänvisade Hovrätten för Övre Norrland till följande 

förarbetsuttalanden gällande lämplighetsprövningen: att ”hänsyn skall tas inte 

bara till den enskilda fastighetens egen beskaffenhet utan också till exempelvis 

förhållandena i omgivningen och risken för sanitära olägenheter (prop. 1969:128 

s. B 1103 och B 1156)”, att såväl buller, som vatten- och luftföroreningar ska 

beaktas (3 LU 1970:35 s. 127) samt att vikten av en god boendemiljö betonades i 

samband med översynen av lagstiftningen 1990 (prop. 1989/90:151 s. 19 och 22). 

Dessutom framhöll domstolen vikten av hänsyn till motstående allmänna intres-

sen, i detta fall fastighetsbildningens inverkan på flygplatsintresset. Sammantaget 

ansågs bullerstörningarna, luftföroreningarna och ljusstörningarna från flyget och 

E12 vara av den omfattningen att styckningslotten inte kunde anses varaktigt läm-

pad för sitt ändamål enligt 3 kap. 1 § FBL. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd. 

Ett mål avser tillåten avstyckning för bostadsändamål intill ett djurstall (mål 

03:7). 

Mål 03:7 gällde avstyckning av en fastighet med ett befintligt fritidshus, belä-

gen ca 30–40 meter från ett häststall. Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrkte 

fastighetsbildningen bland annat med anledning av hästhållningen. Fastighets-

domstolen ansåg att avstyckningen inte innebar någon ändring av faktiska 

förhållanden, då fastigheten sedan lång tid tillbaka hade använts för fritidsboende. 

Svea hovrätt instämde i fastighetsdomstolens bedömning att åtgärden skulle 

godtas men utvecklade inte skälen för sitt ställningstagande.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

De studerade målen har med belägenhetsrekvisitet avsett bedömningar av stör-

ningar från flygplatser, allmänna vägar och ett häststall. Domstolarnas bedöm-

ningar resulterade i tre fall med positivt resultat så till vida att fastighetsbildningen 

tilläts, respektive fyra fall med negativt resultat. Endast i ett fall (mål 12:20) var 

samtliga instanser ense om fastighetsbildningsåtgärdens tillåtlighet. Målen berör 

sedan tidigare befintliga bostadshus alternativt situationer med bygglov eller för-

handsbesked, utom i ett fall då förhandsbeskedet undanröjdes under processens 

gång (mål 92:41). Att domstolarnas och instansernas bedömning skiljer sig åt ger 

intrycket av att tolkningen av belägenhetsfrågan varierar.  

Med utgångspunkt från domstolarnas resonemang kan slutsatsen dras att det i 

situationer med störningar från omgivningen i vart fall underlättar att fastighets-

bildning för bostadsändamål befäster ett befintligt förhållande alternativt att det 

finns ett tillstånd i form av bygglov eller ett positivt förhandsbesked. Detta illu-

streras av mål 92:41, i vilket det två första instanserna godtog fastighetsbildning 

medan den tredje och avgörande instansen, Svea hovrätt, nekade till avstyckning 

inom ett flygbullerstört område med hänsyn till aktualitetsvillkoret, sedan 

förhandsbeskedet hade undanröjts. I övrigt tycks utfallet vara beroende av de 

argument och bevis (exempelvis i fråga om bullernivåer) som framförs av de 
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myndigheter som har att bevaka de berörda intressena, företrädesvis kommunen, 

länsstyrelsen men även Vägverket10 och Luftfartsverket. 

4.1.2 Omfång 

Vid granskningen av rättsfall framträder två typsituationer då frågan om fastig-

heternas omfång, dvs. storlek, ställs på sin spets. Den ena situationen uppstår när 

syftet med fastighetsbildningsåtgärden är att upplösa ett samägandeförhållande 

varvid en eller flera stora fastigheter bildas som en konsekvens av uppdelningen. 

Den andra situationen uppkommer när sökandens primära motiv är att bilda en 

stor bostadsfastighet på landsbygden. Omfångskriteriet kan i och för sig avse även 

det motsatta fallet, att en fastighet är ytmässigt liten. Denna situation uppstår i 

regel där det råder stor efterfrågan på mark, företrädesvis i tätbebyggda områden. 

Oavsett vilken av dessa situationer som ligger till grund för en ansökan om fastig-

hetsbildning är reglerna för lämplighetsprövning desamma.  

Av de 96 rättsfall som berör 3 kap. 1 § FBL behandlar sammanlagt 25 mål 

bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden eller 27 mål om klyvnings-

fallen (kursiv stil) inkluderas (Lantmäteriets rättsfallsreferat 17:16/NJA 2017 

s. 708, 16:23, 16:22, 16:8, 15:36, 15:27, 15:7, 12:6, 09:23, 09:17, 09:5, 09:4, 08:9, 

07:20, 06:28, 04:2, 03:17, 03:5, 01:27, 00:29, 98:16, 96:4, 95:7, 94:22, 93:38, 

93:15 samt ett i rättsfallsregistret orefererat mål MÖD F 5994-1611). Sammanlagt 

16 mål avser fastighetsreglering i syfte att utöka en befintlig bostadsfastighet 

medan 8 mål avser bildande av stora bostadsfastigheter genom avstyckning. I ett 

mål (93:38) sker sammanläggning med följden att en stor bostadsfastighet bildas. 

I 26 mål innehåller den nybildade eller ombildade bostadsfastigheten befintlig 

bostadsbebyggelse. I ett fall (09:17) finns det i stället ett positivt förhandsbesked 

avseende uppförande av ett fritidshus. Nio mål avser bostäder för fritidsändamål 

medan resterande avser permanentboende. Ungefär hälften av målen om stora 

bostadsfastigheter (13 stycken) berör även frågor om strandskydd. Endast ett mål 

som rör stora bostadsfastigheter har tagits upp till prövning av Högsta domstolen 

medan åtta mål har nekats prövningstillstånd. 

Bland de studerade målen återfinns sex klyvningsfall som inkluderar bedöm-

ningar av omfångskriteriet enligt 3 kap. 1 § FBL (Lantmäteriets rättsfallsreferat 

16:8, 15:7, 08:23, 01:5, 99:1/NJA 1999 s. 339 och 94:1). I två fall (16:8 och 15:7) 

medförde klyvningen att det bildades stora bostadsfastigheter. Lämplighetskri-

terierna i 3 kap. 1 § FBL uppfylldes inte i något av dessa mål men ändringarna i 

fastighetsindelningen godtogs ändå med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § 

FBL. I båda fallen omvandlades olämpliga skogsbruksfastigheter till lämpliga 

bostadsfastigheter och fortsatt olämpliga skogsbruksfastigheter. 

I det följande ges exempel på domstolens bedömning i några av målen som hand-

lar om bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden. Därefter behandlas 

                                                      
10 Vägverket motsvaras sedan år 2010 av Trafikverket. 
11 Dom 2017-06-15. Målet återges i anslutning till 3 kap. 7 § FBL. 
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bildandet av små fastigheter inom plan (Lantmäteriets rättsfallsreferat 07:11, 

95:15, 92:36 och ett i rättsfallsregistret orefererat mål, Svea hovrätt 

Ö 6745-0812).13 

Domstolens bedömning 

Av de mål som innefattar bildande av stora bostadsfastigheter inom strand-

skyddat område godtas fastighetsbildningen i fem fall och nekas i åtta fall. Bland 

de nekade fallen återfinns tre mål som tar upp frågan om tillskapande av så kallade 

skyddszoner (12:6, 09:4 och 93:15). I dessa mål föll tillåtligheten på 3 kap. 1 § 

FBL i mål 12:6 och på både 3 kap. 1 och 2 §§ FBL i mål 09:4 och 93:15. Av de 

övriga fem målen som resulterade i ett nekande till att bilda stora bostadsfastig-

heter inom strandskyddat område (16:22, 15:27, 09:17, 95:7 och 94:22) föll alla 

utom ett (09:17) på bedömningen av både 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. 

I mål 09:17 föll tillåtligheten på den tilltänkta fastighetens storlek. En fritids-

fastighet om 2,6 hektar kunde inte tillåtas av hänsyn till omfångskravet i 3 kap. 

1 § FBL. Att det fanns ett förhandsbesked för uppförande av en fritidsbostad samt 

att sökanden hade anfört behov av husbehovsved gjorde ingen skillnad. Fastig-

hetsdomstolen framhöll, i likhet med länsstyrelsen, departementschefens utta-

lande om att begränsa storleken på fritidsfastigheter i syfte att främja ett effektivt 

markutnyttjande och av hänsyn till det rörliga friluftslivet (hänvisning till prop. 

1969:128 s. B 1157). Hovrätten för Västra Sverige anslöt sig till fastighetsdom-

stolens bedömning och fastställde utslaget. 

Ungefär hälften av de mål som avser bildandet av stora bostadsfastigheter behand-

lar frågan om att lägga skogsmark till en bostadsfastighet. I åtta av dessa mål prö-

vas även reglerna till skydd för skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL (16:8, 15:36, 15:7, 

09:5, 04:2, 03:5, 96:4 och MÖD F 5994-1614, orefererat).  

I mål 04:2 godtogs en marköverföring om 5 hektar, varav ca 4 hektar produk-

tiv skogsmark, till en bostadsfastighet. Sökandens avsikt var att successivt ställa 

om delar av skogsarealen till bete. Resterande skogsareal skulle användas för 

veduttag. Länsstyrelsen överklagade beslutet om fastighetsbildning och menade 

att åtgärden stred mot 3 kap. 1 § FBL. Enligt de skogspolitiska målen var det inte 

tillåtet att låta produktiv skog ingå i en bostadsfastighet (hänvisning till prop. 

1989/90:151 s. 22). Alla instanser var ense i fråga om åtgärdens tillåtlighet. Göta 

hovrätt motiverade sitt ställningstagande med att 1994 års lagändring (hänvisning 

till departementschefens uttalande i prop. 1993/94:27 s.14 f.) medförde att den 

enskildas önskemål skulle ges större spelrum vid fastighetsbildning. Efter en 

”sammanvägning av omständigheterna i målet” kom domstolen fram till att fastig-

hetsbildningen skulle tillåtas. Fastigheten ansågs även efter arealtillskottet vara 

lämpad för bostadsändamål. Fastighetsbildningen förhindrades inte heller av 

bestämmelserna i 3 kap. 7 § FBL. Det kan noteras att den berörda fastigheten 

                                                      
12 Utslag 2009-12-04. 
13 Dessa fyra mål tas även upp i anslutning till 3 kap. 2 § FBL, avsnittet om äldre planer. 
14 Dom 2017-06-15. 
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utökades ytterligare genom en fastighetsreglering 2008 (se figur 4.1). Denna gång 

överklagade inte länsstyrelsen.  

 

 

 

Figur 4.1: Mål 04:2, stora bostadsfastigheter på landsbygden. Marköverföring 
från Sibbetorp 2:28 till Sibbetorp 2:26 i Mönsterås kommun godtogs (ägofigur 1 

och 2, övre bilden). Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad 2002-08-30 (förrätt-
ningsakt 0861-671). Fastighetens utseende 2017-07-19 (nedre bilden, GeoVy).  
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I tre mål gällande avskiljande av fastigheternas bostadsbyggnader (bruknings-

centrum) resulterade domstolens lämplighetsprövning i att fastigheterna bedöm-

des vara för stora för att vara lämpliga som bostadsfastigheter men samtidigt för 

små för att vara lämpliga som skogsbruksfastigheter (mål 17:16/NJA 2017 s. 708, 

16:23 och 15:36). I ett mål (16:23) godtogs dock fastighetsbildningen med stöd 

av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL.  

Mål 17:16/NJA 2017 s. 708 avsåg avstyckning av en bostadsfastighet med 

möjlighet till mindre djurhållning (hästhållning), veduttag och kräftfiske. Den till-

tänkta fastigheten om sammanlagt 15 hektar bestod av två skiften förbundna med 

en väg. Det ena skiftet om ca 3 hektar innehöll bebyggelse och inägor medan det 

andra skiftet om drygt 12 hektar till största delen bestod av skogsmark. Mark- och 

miljööverdomstolen menade att avståndet mellan skiftena var så stort så att fastig-

hetsbildningens lämplighet kunde ifrågasättas med hänsyn till reglerna i 3 kap. 

1 § FBL. Avståndet mellan skiftena längs den befintliga brukningsvägen upp-

mättes till 240 meter och avståndet mellan det fristående skogsskiftet till bostads-

bebyggelsen var drygt 700 meter. Högsta domstolen tydliggjorde att det inte var 

uteslutet att sådan skog som var av intresse för skogsbruket kunde ingå i en 

bostadsfastighet på landsbygden, förutsatt att det fanns ett sådant behov, till exem-

pel i form av virke- och veduttag. Inte heller behövde det faktum att skogen var 

belägen på ett eget skifte innebära hinder mot fastigheten. Avgörande för pröv-

ningen var ”skiftenas belägenhet i förhållande till varandra” och det funktionella 

sambandet mellan fastighetsdelarna. Domstolen gjorde bedömningen att avstån-

det mellan skogsskiftet och bostadsbebyggelsen var relativt kort och att tillgången 

till väg möjliggjorde att vedtransporter kunde ske inom en rimlig tid. Att skogen 

var belägen på ett eget skifte utgjorde därmed inget hinder mot fastighetsbild-

ningen. Däremot ansågs skogens produktionsförmåga, 45 kubikmeter skog per år, 

vida överstiga fastighetens vedbehov som enligt Lantmäteriets beräkningar 

uppgick till mellan 13–16 skogskubikmeter per år, eller som sökanden hävdade 

något högre. Styckningslottens lämplighet som jord- eller skogsbruksföretag 

enligt reglerna i 3 kap. 5 § FBL prövades också. Hästhållningen ansågs inte vara 

av sådan omfattning att styckningslotten med hänsyn till denna kunde bedömas 

som bärkraftig eller utvecklingsbar. Även med beaktande av glesbygdsaspekter 

ansågs fastigheten inte nå upp till det företagsekonomiska lämplighetskravet som 

gäller för skogsbruksfastigheter enligt 3 kap. 5 § FBL. Högsta domstolen uttalade 

(s. 11): ”Eftersom styckningslotten varken kan anses lämplig för ett huvudsakligt 

ändamål som bostadsfastighet eller som jordbruks- eller skogsbruksfastighet finns 

det inte förutsättningar att tillåta den sökta avstyckningen.” 

I mål 15:36 ansökte fastighetsägaren om avstyckning av ett 21 hektar stort 

skifte bestående av 13 hektar skogsmark och 8 hektar åkermark från en fastighet 

bestående av 65,6 hektar mark i tre skiften (se figur 4.2). På styckningslotten låg 

fastighetens brukningscentrum med bostads- och ekonomibyggnader. Syftet med 

avstyckningen var att tillskapa en fastighet för bostadsändamål kombinerat med 

jord- och skogsbruk. Restfastigheten kom att utgöras av 44 hektar skogsmark för-

delat på två skiften. 
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Figur 4.2: Mål 15:36, stora bostadsfastigheter på landsbygden. Avstyckning av 

ett skifte om 21 hektar från Gunnarskogs-Berga 1:53 i Arvika kommun godtogs 

inte (ägofigur 1). Utsnitt från kartbilaga KA1, upprättad 2013-07-05 (förrätt-
ningsakt 1784-13/60). 

Mark- och miljööverdomstolen motiverade domen med att styckningslottens 

skogsareal, 13 hektar, ”med råge överstiger vad som inom överskådlig tid kan 

behövas för att täcka bostadens vedbehov”. Sökanden hade inte heller visat att 

större delen av skogsarealen skulle vara utan intresse för det aktiva skogsbruket 

(jfr prop. 1989/90:151 s. 18 och 22). Bedömningen blev därför att stycknings-

lotten inte var lämpad som bostadsfastighet. Jordbruksarealen, 8 hektar, var inte 

av den omfattningen att fastigheten kunde bedömas utifrån användningen som 

jordbruksfastighet. Styckningslottens lämplighet bedömdes därför enligt kriteri-

erna för en skogsbruksfastighet (hänvisning till prop. 1993/94:27 s. 30 f.). Efter-

som dessa villkor (3 kap. 5 och 7 §§ FBL) inte uppfylldes blev den samman-

fattande bedömningen att styckningslotten innehade för liten skogsareal för att 

den skulle vara lämplig som skogsbruksfastighet, men för mycket skog för att den 

skulle anses vara varaktigt lämplig som bostadsfastighet. Domen överklagades 

men Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  
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Ytterligare två mål behandlar avstyckning av brukningscentrum med tillhö-

rande skogsmark (09:5 och 00:29). Avstyckning nekades i båda fallen med hän-

visning till att styckningslotterna om 11 respektive 8,5 hektar blev för stora för att 

fastigheterna skulle anses vara lämpliga för bostadsändamål. 

Bedömningen av vad som är en lämplig storlek och utformning av en fastighet 

inom planlagt område exemplifieras med följande fyra mål som samtliga berör 

bildandet av små fastigheter inom områden med äldre planer (07:11, 95:15, 92:36 

och Svea hovrätt Ö 6745-0815, orefererat). 

I mål 95:15 godtogs tvångsvis överföring av samfälld mark inom ett 

kustområde med en stadsplan från 1929 i syfte att möjliggöra avstyckning av en 

bostadsfastighet om 278 kvm (se figur 4.3). I direkt anslutning till den blivande 

fastighetsgränsen fanns sedan tidigare en byggnad på den angränsande 

fastigheten. Planbestämmelserna saknade föreskrifter om minsta tomtstorlek. 

Byggnadsnämnden avstyrkte fastighetsbildningen och menade att en fastighet 

mindre än 300 kvm inte kunde anses vara lämplig för bostadsändamål. Eftersom 

en stadsplan betraktas som en detaljplan vars genomförandetid har gått ut, och då 

byggnadsnämnden hade avstyrkt fastighetsbildningen, prövade Svea hovrätt 

tillåtligheten enligt reglerna i 3 kap. 1 § FBL (hänvisning till Landahl, Nordström 

1991 2 uppl. s. 60). Domstolen konstaterade att den tilltänkta fastigheten var 

obetydligt mindre än andra motsvarigheter i området och menade att fastigheten 

trots sin ringa storlek hade förutsättningar att inrymma ett ”bostadshus av 

godtagbar storlek”. Att bostadshuset på grannfastigheten låg intill fastighets-

gränsen ansågs inte utgöra något hinder. Fastighetsbildningsmyndighetens beslut 

om fastighetsreglering och avstyckning fastställdes. Ett hovrättsråd var skiljaktig 

i bedömningen av lämplighetsfrågan. Högsta domstolen meddelade inte pröv-

ningstillstånd. 

 
Figur 4.3: Mål 95:15, lämplig utformning av en fastighet inom detaljplan, Sim-

rishamns kommun. Avstyckning av en fastighet om 278 kvm godtogs (ägofigur 1). 
Fastighetens östra gräns är nytillkommen. Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad 

1990 (förrättningsakt 1181-565). 

                                                      
15 Utslag 2009-12-04. 
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I mål 92:36 nekades ägaren till en fastighet om 1197 kvm avstyckning av en obe-

byggd del av fastigheten belägen inom en byggnadsplan från 1964. Minsta tomt-

storlek var enligt planen 600 kvm och den tilltänkta styckningslotten ca 590 kvm. 

Inom berörd del av kommunen pågick arbete med en ny översiktsplan som sedan 

skulle efterföljas av en ny detaljplan med skärpta krav på fastigheternas minimi-

storlek. Syftet med planändringen var att utöka byggrätten vilket i sin tur förut-

satte större fastigheter. Samtliga instanser nekade till avstyckning men på delvis 

olika grunder. Den avgörande instansen, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 

beaktade det pågående planarbetet och motiverade sitt ställningstagande med att 

kravet på minsta tomtstorlek inte uppnåddes. Den avsedda byggrätten per fastig-

het skulle inte kunna utnyttjas och det skulle heller inte bli möjligt att bygga till 

det befintliga bostadshuset på stamfastigheten i framtiden. Styckningsdelarna 

ansågs därmed inte uppfylla kravet på varaktighet i 3 kap. 1 § FBL. Vid bedöm-

ningen hänvisade domstolen (liksom i mål 07:11 och 95:15) till att fastighetsbild-

ningens tillåtlighet i fall med äldre planer och då byggnadsnämnden avstyrker 

fastighetsbildningen får bedömas med hjälp av 3 kap. 1 § FBL. Högsta domstolen 

meddelade inte prövningstillstånd i målet. 

Två mål (07:11 och det orefererade målet från Svea hovrätt, Ö 6745-08) beskriver 

bildandet av små fastigheter med ovanlig utformning. Målen berör fastigheter 

inom samma förortskommun och påminner mycket om varandra. Fastigheterna 

var belägna inom ett område med översiktsplan samt en avstyckningsplan från 

1934 (gäller som detaljplan). Den sökta fastighetsbildningen godtogs inte i något 

av fallen. 

Svea hovrätt Ö 6745-08 (orefererat) gällde bildande av en mindre L-formad 

fastighet genom avstyckning (se figur 4.4). Minsta tomtstorlek var enligt över-

siktsplanen 800–1000 kvm. I avstyckningsplanen var den tänkta fastighetsindel-

ningen illustrerad med prickade linjer. Av illustrationen framgick att den åsyftade 

tomtstorleken låg mellan 1500 och 2300 kvm. I enstaka fall återfanns även arealer 

något under 1500 kvm. Efter avstyckningsplanens tillkomst hade dock arealer 

betydligt mindre än 1500 kvm godtagits vid fastighetsbildning. En tidigare 

avstyckning från den berörda stamfastigheten innebar att dennas areal hade 

minskat från 2302 till 1301 kvm, varefter nu ytterligare en avstyckning hade 

aktualiserats. I detta fall skulle styckningslottens areal uppgå till 643 kvm och 

stamfastighetens areal efter avstyckning bli 658 kvm. Svea hovrätt ansåg att 

avstyckningen stred mot syftet med avstyckningsplanen. Enligt domstolen var det 

uppenbart att en uppdelning som skulle innebära en fördubbling av antalet tomter 

inom planområdet, jämfört med den fastighetsindelning som ursprungligen hade 

åsyftats och godkänts, inte gick att se som förenlig med planens syfte (hänvisning 

till Lagkommentar FBL, Bonde, Dahlsjö och Julstad s. 3.2.1). Dessutom ansågs 

styckningslottens utformning avvika från vad som ”i allmänhet kan anses vara 

normalt och planmässigt”. Domstolen menade att en bostadsfastighet med dylik 

utformning inte skulle komma i fråga annat än som konsekvens av ett ”hänsynsta-

gande till befintlig bebyggelse och fastighetsgränser”. Att sökanden hade visat att 

fastigheten kunde bebyggas ”med ett till synes ändamålsenligt bostadshus” ansågs 
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inte vara tillräckligt. Med hänvisning till 3 kap. 1 § FBL uttryckte domstolen att 

”ett område med friliggande villor bör präglas av en betydligt större flexibilitet 

vad gäller dess bebyggande”. Eftersom fastighetsbildningen ansågs strida mot 

både 3 kap. 1 och 2 §§ FBL fastställdes fastighetsdomstolens beslut att ställa in 

förrättningen. Ett hovrättsråd var skiljaktig och menade att avstyckningen skulle 

tillåtas: ”Om en kommun vill styra hur tomter i ett bostadsområde ska se ut har 

kommunen instrumenten för detta.”  

  

 

Figur 4.4: Svea hovrätt Ö 6745-08 (orefererat), lämplig utformning av en fastig-
het inom planlagt område, Sollentuna kommun. Avstyckning av en L-formad 

fastighet om 643 kvm godtogs inte. Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad i augusti 

2007 (förrättningsakt 0163-07/25). 

Mål 07:11 avsåg bildandet av en triangulär fastighet om 465 kvm genom avstyck-

ning. Stamfastighetens areal efter avstyckning skulle uppgå till 736 kvm. Över-

siktsplanen redovisade tomtstorlekar omkring 800–1000 kvm. Den nya fastighets-

gränsen var tänkt att förläggas delvis i husliv. Med hänsyn till reglerna om avstånd 
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mellan ny bebyggelse och fastighetsgräns skulle enbart en mindre yta av den 

nybildade fastigheten kunna bebyggas. Fastighetsdomstolen lyfte i sin prövning 

av tillåtligheten enligt 3 kap. 1 och 2 §§ FBL fram risken för sanitära olägenheter 

(hänvisning till prop. 1969:128 s. B 1103 och NJA 1967 s. 482). Domstolen fram-

höll att fastighetsbildningen ska prövas enligt reglerna i 3 kap. 1 § FBL i de fall 

byggnadsnämnden som här avstyrkte fastighetsbildning (hänvisning till prop. 

1985/86:90 s. 104 f.). Styckningslottens utformning bedömdes mot bakgrund av 

avstyckningsplanen tillsammans med intentionerna i översiktsplanen. Att på detta 

sätt tillskapa två fastigheter som inte uppfyllde arealkraven i översiktsplanen 

ansågs inte vara förenligt med den avsedda samordningen mellan fastighetsbild-

nings- och planlagstiftningen. Fastighetsbildningen bedömdes därmed strida mot 

både 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. Svea hovrätt gjorde ingen annan bedömning utan 

fastställde fastighetsdomstolens beslut att ställa in förrättningen. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Den enskilt vanligaste företeelsen som kan hänföras till 3 kap. 1 § FBL och som 

prövas i domstol är bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden. Det kan 

ses som ett uttryck för att denna typ av fastighetsbildning är något som är önskvärt 

från enskild synpunkt samtidigt som den har ifrågasatts av representanter för det 

allmänna. Att frågan om stora bostadsfastigheter väcker intresse bekräftas av det 

stora antalet examensarbeten som har utförts på detta tema.16 Att drygt hälften av 

målen som behandlar stora bostadsfastigheter även berör frågor om strandskydd 

tyder på en strävan efter att inneha större markarealer i attraktiva, strandnära 

lägen. Nästan lika vanligt är önskemålet om att tillföra skogsmark till bostads-

fastigheter. Resultatet av målen om stora bostadsfastigheter på landsbygden: tio 

fall med godtagen fastighetsbildning, fjorton nekade fall samt ett fall som tilläts 

med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL17, ger ingen fingervisning om 

någon tydlig inriktning. Utgången i målen är klart beroende av de yrkanden som 

framförts i målen samt domstolarnas egna tolkningar och bedömningar. Några 

skillnader mellan lokala förhållanden som skulle kunna förklara variationen har 

inte upptäckts vid genomgången. Länsstyrelsernas benägenhet att överklaga 

sådana förrättningar som resulterar i att det bildas stora bostadsfastigheter på 

landsbygden har inte studerats särskilt. Att bedömningarna varierar blir extra 

tydligt sett till instansernas domslut i de enskilda målen. Av 25 mål är samtliga 

instanser ense om fastighetsbildningens tillåtlighet endast i 8 fall, varav 2 mål 

avser tillskapande av skyddszoner vilket inte godtas. Vad gäller tillskapandet av 

                                                      
16 Jfr Nilsson och Olofsson 2015, Ormeus 2015, Danielsson och Haraldsson 2013, Johansson 

2011, Boglind och Espås 2010, Bergefur och Warberg 2009, Borgs 2009, Eklund, Glasell och 

Johansson 2009, Graf och Holmgren 2005, Persson 2005 samt Andersson och Andersson 2003. 
17 Bland målen om stora bostadsfastigheter (klyvningsfallen exkluderade) tas undantags-

villkoren i 3 kap. 9 § FBL upp till bedömning endast i två fall (16:23 och 16:22). I mål 16:23 

godtogs den sökta fastighetsbildningen med stöd av 3 kap. 9 § FBL. I mål 16:22 nekades den 

sökta fastighetsbildningen med stöd av 3:1, 2 och 9 FBL. 
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skyddszoner tycks rättstillämpningen vara klar, detta är inte tillåtet (jfr prop. 

1989/90:151 s. 22 och bet. 1990/91:BOU3 s. 9). I två mål som resulterar i bild-

ande av stora bostadsfastigheter på landsbygden motiverar domstolen beslutet att 

godta fastighetsbildningen med: att lagändringen 1994 innebär ett ökat hänsyns-

tagande till enskildas önskemål (mål 04:2) och att fastighetsbildningen inte strider 

mot några allmänna intressen (mål 03:5)18. Dessa två situationer utgör exempel 

på när intresseavvägningen enligt 3 kap. 1 § FBL faller ut till de enskildas fördel. 

Ett scenario som utmärker sig är när en fastighet blir för stor enligt villkoren i 

3 kap. 1 § FBL och samtidigt för liten enligt reglerna i 3 kap. 5 § FBL (mål 

17:16/NJA 2017 s. 708 och mål 15:36). En sådan fastighetsbildning kan inte 

genomföras, även om det inte finns någon motsättning mellan de berörda fastig-

hetsägarna, såvida den inte kan tillåtas med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 

9 § FBL (mål 16:23).  

Som alternativ till att sälja en samägd fastighet enligt lagen om samäganderätt 

(SFS 1904:48 s.1) finns möjlighet att begära klyvning av fastigheten. Ibland före-

gås klyvningen av sammanläggning. Som konsekvens av klyvning bildas det 

ibland stora bostadsfastigheter. Då syftet med klyvningen i första hand är att upp-

lösa ett samägande och inte att åstadkomma bästa tänkbara fastighetsindelning 

finns det enligt Högsta domstolen ”större möjligheter att ta hänsyn till personliga 

och sociala önskemål” vid lottläggningen (mål 99:1/NJA 1999 s. 339). Detta inne-

bär dock inte att bestämmelserna i 3 kap. FBL frångås. Granskningen visar däre-

mot att undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL får större betydelse i klyvningsfallen.  

Vad gäller bildandet av små fastigheter inom områden med äldre planer hänger 

bedömningen av fastigheternas utformning intimt samman med den planmässiga 

avvägningen enligt 3 kap. 2 § FBL. Även om fastighetsbildningen uppfyller de 

villkor och bestämmelser som anges i en äldre plan kan det hända att fastighets-

bildningen ändå inte uppfyller villkoren i 3 kap. 1 § FBL (jfr Landahl, Nordström 

1991 2 uppl. s. 60).19 I övrigt koncentreras resonemanget i regel kring vad som är 

möjlighet att åstadkomma i form av byggnation på en mindre fastighet. Bedöm-

ningen varierar i fråga om vad som är en godtagbar storlek för fastigheter avsedda 

för bostadsändamål inom områden med äldre planer utan uttryckliga areal-

begränsningar. En areal om 278 kvm godtogs i Simrishamn (mål 95:15) medan 

arealer om 643/658 respektive 465/736 kvm inte ansågs tillräckliga i Sollentuna 

(Svea hovrätt Ö 6745-08 respektive mål 07:11). Lantmäterimyndigheten gjorde i 

samtliga dessa fall bedömningen att fastighetsbildningen var tillåten. Målen 

avgjordes av Svea hovrätt. I Simrishamnsfallet ansåg domstolen att 278 kvm var 

tillräckligt för att inrymma ett ”bostadshus av godtagbar storlek”. Det konstatera-

des även att det fanns andra små fastigheter i området. I Svea hovrätt Ö 6745-08 

(orefererat) ansåg domstolen det omvända, att 643 kvm inte var tillräckligt för att 

fastigheten skulle gå att bebygga med ett ändamålsenligt bostadshus. I stället 

menade man att ett område med friliggande villor borde ”präglas av en betydligt 

större flexibilitet”. Även här förekom det sedan tidigare fastigheter med liknande 

                                                      
18 Målet tas även upp under 3 kap. 2 § FBL, strandskydd. 
19 Denna situation borde inte uppstå i nyare, mer aktuella planer. 
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storlek i området. Fastigheternas form (ett L respektive en triangel) inverkade 

dock på de två bedömningarna avseende Sollentuna. Att en fastighetsgräns förla-

des i husliv medverkade också till att fastighetsbildningen inte godtogs i mål 

07:11. Även i Simrishamnsfallet låg en byggnad invid fastighetsgräns, men fastig-

hetsbildningen godtogs trots detta. Även om karaktären på områdena skiljer sig 

åt, Simrishamn på Österlen och Stockholmsförorten Sollentuna, är det inget som 

har utmärkt sig i skälen för domstolens bedömning.  

4.1.3 Utformning 

Bland de granskade rättsfallen återfinns elva mål som kan hänföras till en bedöm-

ning av utformningskriteriet (Lantmäteriets rättsfallsreferat mål 17:16/NJA 2017 

s. 708, 13:16, 12:18, 12:13, 11:1, 07:11, 04:30, 98:9, 95:4, 92:46 samt ett i rätts-

fallsregistret orefererat mål, Svea hovrätt Ö 6745-0820).21 Ungefär hälften av 

dessa mål, fem stycken, behandlar även 3 kap. 2 § FBL. Av de elva målen blir 

slutresultatet att den sökta fastighetsbildningsåtgärden bedöms vara tillåten i tre 

fall och otillåten i åtta fall. Alla instanser är ense i tre mål (12:13, 98:9 och 95:4) 

varav samtliga resulterar i att den sökta åtgärden nekas. Nedan ges en närmare 

beskrivning av de aktuella rättsfallen. 

Domstolens bedömning 

Fyra avgöranden behandlar funktionella samband mellan skiften (mål 17:16/NJA 

2017 s. 708, 13:16, 12:13, 11:122 och 98:9). Förutsättningarna i de enskilda fallen 

varierar liksom målens utgång varför samtliga mål återges i korthet med undantag 

av mål 17:16/NJA 2017 s. 708 som avser bildandet av en bostadsfastighet med ett 

fristående skogsskifte för veduttag (se tidigare avsnitt om omfång).23 

I mål 13:16 godtog Mark- och miljööverdomstolen en fastighetsreglering som 

medförde att en handelsfastighet i två skiften tillskapades. De två skiftena var 

belägna i näraliggande kvarter inom detaljplan, endast åtskilda av en lokalgata. 

Domstolen motiverade beslutet med att kravet på funktionellt samband inte ska 

ställas lika högt när det gäller en handelsfastighet inom detaljplan som för en små-

husfastighet. Det ansågs tillräckligt att den tilltänkta fastigheten var rationell ur 

ett långsiktigt verksamhetsperspektiv. Varaktighetskravet i 3 kap. 1 § FBL 

bedömdes härigenom vara uppfyllt. 

I mål 12:13 godtogs inte fastighetsreglering över kvartersgräns i syfte att 

sammanföra fastigheter för handels- och restaurangverksamhet (se figur 4.5). 

Mark- och miljödomstolen hänvisade till mål 98:9 (se nedan) och anförde att de 

förvaltningsmässiga fördelarna inte var tillräckliga för att motivera genom-

förandet av den begärda fastighetsregleringen. Det konstateras att fastigheterna 

                                                      
20 Utslag 2009-12-04. 
21 Mål 07:11 och Svea hovrätt Ö 6745-08 återges i avsnittet som behandlar omfång. 
22 Mål 13:16, 12:13 och 11:1 tas även upp under 3 kap. 2 § FBL, plantolkning. 
23 Se även 3 kap. 5 § FBL. 
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fungerar väl var för sig och att det saknas sådana funktionella samband som med-

för att den ena fastigheten är beroende av den andra. Mark- och miljööverdom-

stolen meddelade inte prövningstillstånd. 

 

 

Figur 4.5: Mål 12:13, funktionellt samband. Fastighetsreglering från Sälen 1 till 

Avesta 3:31 i Avesta kommun godtogs inte. Ortofoto med gränser, 2017-02-16 
(GeoVy). 

I mål 11:1 godtogs en utökning av en fastighet för flerbostadsändamål med ett 

skifte avsett för bland annat parkering och värmecentral beläget i ett annat kvarter. 

Målet handlade huvudsakligen om bedömningen av huruvida fastighetsbild-

ningen var planstridig eller inte enligt 3 kap. 2 § FBL men innefattade även en 

bedömning av utformningskriteriet i 3 kap. 1 § FBL. Hovrätten för Västra Sverige 

konstaterade i sin bedömning att lagstiftningen inte innehöll något förbud mot att 

fastigheter består av flera skiften ”även om det är önskvärt med så få skiften som 

möjligt”. Bedömningen av lämpligheten fick göras i den enskilda förrättningen. 

Om det allmänna ville utöva en direkt styrning av fastighetsindelningen inom en 

detaljplan fick detta ske genom upprättande av en fastighetsplan.  

Mål 98:9 gällde en sammanslagning av flera skolfastigheter. I detta fall 

bedömde samtliga instanser att fastighetsbildningen stred mot 3 kap. 1 § FBL och 

den sökta fastighetsbildningen godtogs inte. Lantmäterimyndigheten motiverade 
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sitt ställningstagande genom att lyfta fram nackdelarna med för stora och splitt-

rade fastigheter. Härvid framhölls att fastighetsindelningens viktigaste funktion 

var att ”individualisera den fasta egendomen”. Det fanns ingen anledning att föra 

samman självständigt fungerande fastigheter om åtgärden inte medförde någon 

förbättring för brukandet. Att fastigheterna hade samma ägare saknade betydelse. 

För stora fastigheter kunde medföra problem vid omsättningen på fastighetsmark-

naden vilket ökade sannolikheten för att fastigheten skulle behöva delas på nytt. 

Detta ansågs inte vara förenligt med den ”fasthet” som systemet eftersträvade. 

Fastigheter som inte hörde ihop vare sig förvaltningsmässigt, till sin funktion eller 

geografiskt borde inte bildas. Fastighetsdomstolen anslöt sig till lantmäteri-

myndighetens bedömning och överklagandet lämnades utan bifall. Svea hovrätt 

ansåg liksom lantmäterimyndigheten och fastighetsdomstolen att fastigheten inte 

blev varaktigt lämpad för sitt ändamål. Skälen för bedömningen utvecklades inte.   

En relativt närbesläktad fråga gäller godtagbara avstånd mellan fastigheters skif-

ten i sådana situationer som inte faller inom ramen för bedömningen av jordbruks- 

och skogsbruksfastigheter enligt 3 kap. 5-7 §§ FBL (mål 95:4 och 92:46).  

Mål 95:4 avsåg överföring av två avlägset belägna skärgårdsöar till en 

bostadsfastighet i syfte att underlätta upplösande av ett samäganderättsför-

hållande. Samtliga instanser bedömde att detta inte var tillåtet. Fastighetsdom-

stolen uttryckte i sina domskäl att en sådan fastighetsbildning skulle leda till ”en 

mycket ovanlig utformning av en bostadsfastighet”. Möjligheten till undantag 

enligt reglerna i 3 kap. 9 § FBL diskuterades också. Domstolen ansåg att som 

enstaka företeelse behövde inte åtgärden riskera att skada allmänna intressen, men 

eftersom åtgärden inte innebar någon förbättring av fastighetsindelningen och då 

den till sin natur kunde befaras motverka en ändamålsenlig fastighetsindelning i 

andra liknande situationer ansågs fastighetsbildningen inte vara tillåten.24 För 

övrigt ansågs ändamålet vara sådant att det borde tillgodoses på annat sätt än 

genom fastighetsbildning. Göta hovrätt fastställde fastighetsdomstolens utslag 

utan att utveckla skälen för detta.  

I mål 92:46 nekades en tvångsvis fastighetsreglering med syftet att skapa ett 

utskifte för försvarsverksamhet. I stället skapades servitut för militära anlägg-

ningar. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet. 

En annan situation uppstår när en fastighet blir väldigt stor och geografiskt 
utspridd. Om detta handlar mål 04:30 liksom även mål 98:9 (se ovan).  

I mål 04:30 tilläts ett skogsbolag föra över en fastighet om 79 hektar till en 

fastighet om 12 089 hektar i 30 skiften och med en komplex rättighetsstruktur (se 

figur 4.6). Lantmäteriverket anförde i sitt yttrande till domstolen att en fastighet 

spridd över en så stor geografisk yta inte utgjorde en rationell enhet i fastighets-

systemet. Om ägarens innehav fick styra fastighetsindelningen ansågs det vara 

fråga om ett systemskifte beträffande synen på en rationell fastighetsindelning. 

                                                      
24 Det saknas lagstöd i FBL för fastighetsdomstolens resonemang om prejudicerande effekter, 

men eftersom det endast är fastighetsdomstolen och inte någon högre domstolsinstans som har 

uttryckt ett sådant synsätt så tas frågan inte upp till vidare diskussion. 
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Hovrätten för Nedre Norrland motiverade beslutet med att villkoren i 3 kap. 1 och 

5 §§ FBL utgjorde minimikrav som inte förhindrade att en fastighet blev mindre 

lämplig såvida den fortfarande uppfyllde minimikraven. Domstolen ville inte ute-

sluta att det fanns ett allmänt intresse av att upprätthålla ett rationellt och effektivt 

fastighetssystem. Men eftersom det saknas tillräckligt stöd för denna synpunkt i 

lagstiftningens förarbeten valde domstolen att bortse från den omständigheten. I 

stället inriktades lämplighetsbedömningen på lönsamhetskriterierna i 3 kap. 5 § 

FBL, vilka utan tvekan ansågs vara uppfyllda.  

 

 

Figur 4.6: Mål 04:30, geografiskt utspridd fastighet. Fastighetsbildningen god-

togs. Den i målet berörda fastigheten avregistrerades dock år 2004 i samband 
med fastighetsreglering till fastigheten Överhärde 81:1 i Gävle kommun. Vid tid-

punkten för kartutskriften, 2017-04-13 (GeoVy), bestod Överhärde 81:1 av 
12 031 hektar fördelat på 29 områden. 

Några av de granskade målen berör frågan om befintliga byggnader intill fastig-

hetsgräns inom detaljplan (07:11 och 95:15). Ytterligare ett mål, dock utom plan, 

behandlar frågan om fastighetsgräns i relation till befintliga byggnader (12:18). 

Mål 12:18 avsåg lottläggning i samband med en tvistig klyvning av en fritids-

bostadsfastighet. I målet behandlades även fråga om gränsdragning genom en 
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bostadsbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det inte var förenligt 

med bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL att låta fastighetsgränsen löpa genom bygg-

naden. Gränsen justerades därför så att hela byggnaden i sin helhet förlades på en 

lott. Ärendet återförvisades till lantmäterimyndigheten för erforderlig handlägg-

ning.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

De rättsfall som faller in under utformningskriteriet är skiftande till sitt innehåll. 

Målen kan utifrån sitt huvudsakliga innehåll grupperas enligt följande: 

• Funktionellt samband mellan skiften (mål 17:16/NJA 2017 s. 708, 

13:16, 12:13, 11:1 och 98:9)  

• Avstånd mellan skiften (mål 95:4 och 92:46) 

• Utspridd fastighet (mål 04:30 och 98:9) 

• Lämpligt utformad bostadsfastighet inom plan (Svea hovrätt 

Ö 6745-08 och mål 07:11)25 

• Fastighetsgräns genom byggnad (mål 12:18) 

Enbart med utgångspunkt från de granskade målens antal och utfall är det inte 

möjligt att dra några tydliga slutsatser. Sett till den gjorda grupperingen kan dock 

följande noteras. Den vanligaste situationen när utformningskriteriet ställs på sin 

spets kan kopplas till bedömningen av funktionella samband vid bildandet av 

fastigheter i flera skiften. Dagens regelverk tycks medföra att bildandet av en 

fastighet med flera delområden måste kunna motiveras av tillräckliga funktionella 

samband, jfr mål 12:13 där en sammanföring av handels- och restaurang-

verksamhet nekas samt mål 98:9 om nekad sammanföring av skolfastigheter. Det 

sistnämnda målet avseende skolfastigheter inkluderar även en bedömning av 

lämpligheten i ur perspektivet ytmässigt utspridda fastigheter. Ytterligare ett mål 

behandlar en sådan situation, men i detta fall är det fråga om en skogsbruksfastig-

het (04:30). Domstolarnas ställningstaganden resulterade i olika bedömningar 

avseende fastighetsbildningens tillåtlighet. Svea hovrätt godtog inte bildandet av 

skolfastigheten medan Hovrätten för Nedre Norrland tillät bildandet av skogs-

bruksfastigheten. Det kan konstateras att den berörda skogsbruksfastigheten har 

genomgått 21 fastighetsrättsliga åtgärder efter år 2004 och att två förrättnings-

ärenden var pågående vid tidpunkten för granskningen (enligt ett fastighets-

registerutdrag 2017-04-13). En fastighetsutformning som leder till ständiga 

ombildningar gör att varaktighetskravet, vilket är sprunget ur argumentet om 

fastighetsbildningens stabilitet (prop. 1947:232 s. 116 respektive SOU 1944:46 

s. 47 f.), samt Lantmäterimyndighets argument om fasthet i systemet (mål 98:9) 

kan ifrågasättas.  

                                                      
25 Dessa mål återges och analyseras under avsnittet om omfång. 
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Inget av de aktuella målen ställer utformningen (arronderingen) av en jord-

bruksfastighet på sin spets.26 Frågor som berör avskiljande av brukningscentrum 

har däremot förekommit under omfångskriteriet (jfr mål 16:23, 15:36, 09:5 och 

00:29). Villkoren som gäller till skydd för jordbruks- och skogsbruksfastigheter 

granskas närmare i avsnitten som behandlar 3 kap. 5-7 §§ FBL.  

Att fastigheter får en udda utformning kan utöver fastighetsägarnas egna pre-

ferenser i vissa fall även tänkas vara motiverat av stämpelskatteskäl. Detta är dock 

inget som går att utläsa, varken direkt eller indirekt, av de granskade målen. Frå-

gan om stämpelskatt har hanterats i en särskild utredning (SOU 2017:27) och dis-

kuteras inte närmare här.27 

4.1.4 Väg 

När en fastighet nybildas prövas fastighetens tillgång till nödvändiga vägar alltid 

enligt 3 kap. 1 § FBL oavsett om utfartsfrågan löses genom äganderätt till 

markområdet, via servitut enligt fastighetsbildningslagen (officialservitut) eller 

jordabalken (avtalsservitut) alternativt efter tillämpning av anläggningslagen 

(gemensamhetsanläggning). Under den studerade tidsperioden återfinns enbart 

fem mål där bedömningen av fastigheternas tillgång till behövliga vägar utanför 

sitt område ingår som en relevant del av målet (Lantmäteriets rättsfallsreferat 

15:23, 15:8, 14:3/NJA I notis 2014 N:1, 00:13 och 99:23). Av dessa mål 

kommenteras i det följande det mål (15:8) som efter granskning förefaller ha störst 

betydelse för tolkningen av 3 kap 1 § FBL.  

Domstolens bedömning 

I mål 15:8 godtogs en fastighetsreglering där samfälld vägmark tvångsvis över-

fördes till angränsande fastighet i syfte att undvika motorfordonstrafik över gårds-

planen (se figur 4.7). Detta skedde utan att rätten till den faktiska utfarten 

tryggades för de fastigheter som miste sin legala utfartsrätt. Mark- och miljö-

överdomstolen konstaterade i sin bedömning att vägfrågan inte nödvändigtvis 

måste lösas i förrättningen om det kunde antas att behovet av väg ändå blev 

tillgodosett (hänvisning till Lagkommentar FBL 1 november 2013 avseende 

                                                      
26 Flera examensarbeten har gjorts som belyser frågan om jordbruks- och skogsbruks-

fastigheters storlek och utformning (arrondering): Jord- och skogsbruksfastigheter. Vad är 

accepterat avstånd vid fastighetsreglering? (Ståhl 2016), Lämpliga skogsbruksfastigheter – Om 

långa avstånd mellan skogsskiften efter fastighetsreglering (Hellrup 2014) och Kan en skogs-

bruksfastighet bli hur stor som helst? (Skutin 2006). Se även examensarbetena Lämpliga 

jordbruksfastigheter (Lindblom och Olofsson 2013), Jordbruksfastigheter uppdelade på flera ej 

intilliggande skiften – Lämplighet och praktisk tillämpning (Johansson och Lennung 2007) 

samt Stora fastigheter – fördelar och begränsande faktorer (Lindblad och Nyberg 2005). Ett 

examensarbete tar upp frågan om funktionella samband: Funktionellt samband – en studie av 

fastigheters lämplighet i flera skiften (Brånhult och Giselsson 2015). 
27 Exempel på examensarbeten på detta tema är Svensk Fastighetsreglering – reglernas syfte 

och användning (Hultberg 2015) och Klyvning för att minska stämpelskatt (Selander 2013). 
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3 kap. 1 § FBL som i sin tur hänvisar till prop. 1963:68 s. 162–165). De fastigheter 

som blev av med vägrättigheterna hade faktisk tillgång till utfart till allmän väg, 

vilket domstolen bedömde som tillräckligt. Detta trots att utfarten i ett fall gick 

över en annan fastighet utan att rättigheten var sakrättsligt tryggad för framtiden 

genom servitut eller på något annat sätt. Domstolen menade att det saknades skäl 

att anta att denna utfart inte skulle kunna användas även i fortsättningen. 

 

 

Figur 4.7: Mål 15:8, tillgång till väg. Tvångsvis överföring av samfällt vägom-

råde till fastigheten Aspåsnäs 5:9 i Krokoms kommun godtogs (ägofigur 1). 
Utsnitt från kartbilaga KA 2, upprättad 2016-08-30 (förrättningsakt 2309-13/56). 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Det finns endast ett rättsfall som på ett mer avgörande sätt belyser frågan om 

fastigheters tillgång till väg under den studerade tidsperioden. Tänkbara förkla-

ringar till detta skulle kunna vara att rättsläget uppfattas som klart eller att 

frågorna inte medför några större problem i den praktiska tillämpningen av 

lagstiftningen. Det kan också finns mål före 1991 som har varit vägledande för 

rättstillämpningen.  

Sett till det rättsfall som har granskats kan inga slutsatser dras. Mål 15:8 bidrar 

inte till något klargörande, snarare tvärt om. Författarna till Lagkommentar FBL 

uttrycker med anledning av detta mål tveksamhet till om kravet i 3 kap. 1 § FBL 

på behövliga vägar utanför sitt område är uppfyllt i något fall för en av de 

ingående fastigheterna (Aspånäs 5:6) eftersom utfarterna berör bostadstomter 

(Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.1.1 fotnot 14). Av lagkommentaren som 

domstolen hänvisar till i målet framgår det att stor restriktivitet ska gälla i fråga 



 162 

om att lämna vägfrågan olöst med hänvisning till att en fastighet rent faktiskt har 

tillgång till väg. Att fastigheterna tidigare har sambrukats borde inte ha någon 

betydelse, eftersom man inte ska se till de tillfälliga ägarförhållandena vid 

fastighetsbildning.  

4.1.5 Vatten och avlopp 

Om en fastighet ska användas för bebyggelse ska den kunna förses med godtag-

bara anordningar för vatten och avlopp. Detta framgår av lagtexten. Även om 

resonemang kring vatten och avlopp förekommer i vissa rättsfall som berör fas-

tigheter för bebyggelse är det enbart i ett mål som dessa frågor får en mer avgö-

rande betydelse för tolkningen av 3 kap. 1 § FBL (Lantmäteriets rättsfallsreferat 

91:27). Detta mål redovisas i korthet nedan. Målet tas även upp under avsnittet 

som behandlar övriga förutsättningar.28 

Domstolens bedömning 

Mål 91:27 avsåg avstyckning för fritidsändamål. Stamfastigheten var bebyggd 

med ett bostadshus om 90 kvm medan styckningslotten innehöll ett uthus om 

35 kvm. Byggnadsnämndens inställning var att uthuset inte utgjorde en själv-

ständigt fungerande enhet. Avstyckningen befarades medföra ett mer intensivt 

nyttjande av byggnaden och därmed en ökad belastning på den redan hårt 

ansträngda vatten- och avloppssituationen i området, varför förrättningen ställdes 

in. Svea hovrätt kom fram till att avstyckningen inte medförde någon väsentlig 

ändring av markanvändningen. Vattenförsörjningen för såväl styckningslotten 

som stamfastigheten var säkerställd genom separata brunnar. Eftersom kommu-

nen inte hade presenterat någon plan för en gemensam vatten- och avloppsan-

läggning för området fick sådana frågor lösas individuellt. Ärendet återförvisades 

till fastighetsbildningsmyndigheten för fortsatt handläggning.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Att det inte finns fler mål som ställer vatten- och avloppsfrågorna på sin spets kan 

möjligen förklaras med samma argument som för vägfrågan: att rättsläget är klart 

eller att frågorna inte medför några större problem i den praktiska tillämpningen 

av lagstiftningen. Det kan dock finnas mål före 1991 som har varit vägledande för 

rättstillämpningen.  

4.1.6 Övriga förutsättningar 

Begreppet övriga förutsättningar kan utifrån den berörda granskningen anses 

utgöra en slags restpost som ska säkerställa fastighetsbildningens lämplighet för 

det avsedda ändamålet. Bland de genomgångna rättsfallen återfinns två mål som 

                                                      
28 Målet tas dessutom upp under 3 kap. 2 § FBL, plantolkning. 
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tar upp sådana situationer (Lantmäteriets rättsfallreferat 16:4 och 91:27). I båda 

målen är det fråga om avstyckning av en byggnad där dess självständiga funktion 
ifrågasätts.29 Den sökta åtgärden godtogs i båda fallen. I det följande redogörs för 

det senast avgjorda målet medan mål 91:27 redovisas i avsnittet om vatten och 

avlopp. 

Domstolens bedömning 

Kärnfrågan i mål 16:4 var huruvida en byggnad skulle betraktas som ett uthus 

eller en självständigt fungerande fritidsbostad med möjlighet att avstycka den 

fastighetsdel där byggnaden var belägen. Mark- och miljööverdomstolen slog fast 

att det är byggnadens funktion som är avgörande för bedömningen, oavsett att 

byggnaden benämndes som uthus i bygglovet. Den aktuella byggnaden var utrus-

tad med kök och badrum vilket framgick av bygglovsritningarna, och den hade 

haft fungerande vatten och avlopp sedan den uppfördes. Att byggnaden bedömdes 

vara ett självständigt fungerade fritidsbostadshus medförde att målet återförvisa-

des till lantmäterimyndigheten för fortsatt handläggning av ansökan om avstyck-

ning. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Om en byggnad efter avstyckning bedöms utgöra en självständig huvudbyggnad 

blir reglerna om bygglovsbefriade åtgärder tillämpliga vilket kan leda till en oöns-

kad bebyggelseutveckling (jfr mål 91:27 som återges i avsnittet om vatten och 

avlopp). Det kan konstateras att byggnadsnämndens negativa inställning till 

fastighetsbildning, motiverad av en vilja att förhindra oönskad exploatering, inte 

inverkade på utgången i dessa två mål (16:4 och 91:27). Avstyckning tilläts i båda 

fallen. 

4.1.7 Varaktighet 

Fastighetsbildningens långsiktighet ska tryggas genom kravet på att samtliga 

fastigheter som nybildas eller ombildas ska få en varaktig användning för sitt 

ändamål. Varaktighetskravet kommer till uttryck i flera rättsfall men endast i ett 

fåtal situationer är frågan av central betydelse för utgången i målet (Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 16:7, 15:11, 14:5/HD T 3027-1230, 09:34, 09:5, 04:14, 04:12, 

01:28, 95:18, 93:29 och ett i rättsfallsregistret orefererat mål, Hovrätten för Västra 

Sverige Ö 4043-9931). Mål 09:5 tas enbart upp under avsnittet om aktualitet, 

medan övriga rättsfall återges i korthet nedan.  

                                                      
29 Jfr mål 79:1/NJA 1979 s. 21, som avser avstyckning av en fritidsfastighet med en bostads-

byggnad om 16 kvm, se 3 kap. 2 § FBL, strandskydd.  
30 Dom 2014-04-08. 
31 Utslag 2000-11-08. 
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Domstolens bedömning 

Inledningsvis följer tre mål som avser bildandet av exploateringsfastigheter (16:7, 

15:11 och 14:5/HD T 3027-12). För två av målen (15:11 och 14:5/HD T 3027-12) 

är förutom varaktighetskravet även aktualitetsvillkoret av central betydelse för 

bedömningen. 

I mål 14:5/HD T 3027-12 godtogs avstyckning i syfte att skapa en exploa-

teringsfastighet för turistverksamhet. I målet aktualiserades bedömningar av såväl 

varaktighetskravet som aktualitetsvillkoret. De första tre instanserna ansåg att 

fastighetsbildningen inte uppfyllde kraven i 3 kap. 1 § FBL eftersom arbetet med 

att ta fram en detaljplan inte hade kommit tillräckligt långt. Målet avgjordes av 

Högsta domstolen, som konstaterade att planerings- och utredningsarbetet hade 

framskridit i väsentliga delar sedan ärendet senast var uppe till prövning i Mark- 

och miljööverdomstolen. ”Eftersom det är förhållandena så som de nu föreligger 

som ska ligga till grund för bedömningen” återförvisades målet till Lantmäteriet 

som första prövningsinstans.  

I mål 16:7 godtogs bildandet av en exploateringsfastighet med mark avsedd 

för flera olika ändamål. Fastighetsregleringen ansågs inte vara tillåten enligt 

3 kap. 1 § FBL men godtogs med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. 

Att ett antal fastighetsgränser försvann innebar enligt Mark- och miljööverdom-

stolen att förutsättningarna för framtida planläggning förbättrades tillräckligt 

mycket för att ombildningen skulle tillåtas. Detta trots att fastigheten under en 

överskådlig framtid skulle behållas som naturmark och inte exploateras. Samtliga 

instanser kom fram till att åtgärden var tillåten.  

I mål 15:11 tilläts bildandet av en exploateringsfastighet genom avstyckning 

inom ett område med strandskydd. I målet aktualiserades prövning av fastighets-

bildningens lämplighet från både varaktighets- och aktualitetssynpunkt. Mark- 

och miljööverdomstolen konstaterade att exploateringen var förenlig med 

intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och att den skulle ske utanför 

strandskyddat område. Domstolen ansåg att fastighetsbildningen uppfyllde lämp-

lighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL oavsett att fastighetens fortsatta exploatering 

kunde komma att begränsas med anledning av reglerna om strandskydd eller på 

grund av risken för översvämning.  

I mål 09:34 godtogs tvångsvis marköverföring för anläggande av tryckbank för 

järnvägsändamål för att därigenom förbättra förutsättningarna för järnvägs-

trafiken. Huvudfrågorna i målet var om marköverföringen skulle föregås av en 

järnvägsplan samt om villkoren i 3 kap. 1 § FBL och tvångsreglerna i 5 kap. FBL 

kunde anses vara uppfyllda. Domstolen bedömde att den tänkta markanvänd-

ningen inte var så osäker att fastighetsregleringen måste föregås av planläggning. 

I och med detta ansåg man även att varaktighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL var 

uppfyllt, liksom kraven på en lämpligare eller på annat sätt mer ändamålsenlig 

markanvändning i enlighet med 5 kap. 4 § FBL. Samtliga instanser var ense i 

fråga om tillåtligheten.  
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I mål 04:14 godtogs tvångsvis överföring av 11,5 hektar jordbruksmark för golf-

baneändamål.32 Att golfbana var ett ändamål som kunde tillgodoses genom 

fastighetsbildning har beskrivits i förarbetena till fastighetsbildningslagen vilket 

såväl fastighetsdomstolen som Svea hovrätt hänvisar till (LU 1970:35 s. 126). 

Alla instanser var eniga i fråga om åtgärdens tillåtlighet och Högsta domstolen 

meddelade inte prövningstillstånd. 

Mål 04:12, 01:28 och Hovrätten för Västra Sverige Ö 4043-9933 (orefererat) 

behandlar varaktighetskravet vid avstyckning kring sjöbodar.  

Mål 04:12 beskrivs under avsnittet om aktualitet men det kan noteras att alla 

instanser var eniga om att tillåta avskiljning av sammanlagt tre obebyggda sjö-

bodsskiften med tillgång till befintliga vägar, belägna inom ett område med 

avstyckningsplan. 

I mål 01:28 godtogs en avstyckning av ett obebyggt skifte om ca 100 kvm 

landområde samt ett visst vattenområde inom detaljplanelagt område (avstyck-

ningsplan). Kommunalt vatten och avlopp fanns framdraget. Kommunen var 

beredd att bevilja bygglov men avstyrkte fastighetsbildning med hänvisning till 

risken för att sjöboden skulle inredas till bostad. Fastighetsdomstolen ansåg att 

avstyckningen skulle tillåtas. Fastighetsdomstolen motiverade sitt ställnings-

tagande med att man ville undvika att ärenden som gäller bygglovsprövning och 

fastighetsbildning föll olika ut (hänvisning till NJA 1979 s. 433 och 1984 s. 122). 

Sjöbodsskiftet såväl som stamfastigheten, ett bostadsskifte om ca 900 kvm, 

ansågs varaktigt lämpade för sina ändamål. Även aktualitetsvillkoret bedömdes 

vara uppfyllt. Hovrätten för Västra Sverige delade fastighetsdomstolens bedöm-

ning med avseende på kraven i 3 kap. 1 § FBL utan att ytterligare utveckla dom-

skälen.  

Hovrätten för Västra Sverige Ö 4043-99 (orefererat) nekade avstyckning av 

ett markområde med en sjöbod utifrån kravet på varaktighet. Fastighetsdomstolen 

menade att risken för att sjöbodens användningssätt skulle ändras måste bedömas 

ur ett långsiktigt perspektiv. Att en sjöbod utan anknytning till en bostads- eller 

jordbruksfastighet riskerade att tas i anspråk för fritidsändamål medförde ökad 

risk för privatisering, något som i sin tur skulle medföra att den allemansrättsliga 

tillgängligheten inskränktes. Avstyckningen ansågs strida mot varaktighetskravet 

i 3 kap. 1 § FBL samt motverka strandskyddets syften enligt 3 kap. 2 § FBL. 

Hovrätten för Västra Sverige avslog överklagandet utan ytterligare motivering. 

Fastighetsrådet var skiljaktig och ville tillåta fastighetsbildning.  

I mål 95:18 nekades klyvning av en mindre jordbruksfastighet. Resonemanget 

kretsade huvudsakligen kring villkoren i 3 kap. 5 § FBL men Svea hovrätt 

avgjorde målet med hänvisning till fastighetsdomstolens bedömning av 3 kap. 1 § 

FBL. Avgörandet kan tolkas som att klyvningens olämplighet med hänsyn till 

                                                      
32 Fastighetsdomstolen hänvisar med anledning av den tvångsvisa marköverföringen till NJA 

1996 s. 110 där det framgår att genomförda ändringar i egendomsskyddet inte påverkar 

tillämpningen av tvångsbestämmelserna i FBL.  
33 Utslag 2000-11-08. 
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bestämmelserna i 3 kap. 5 § FBL – en negativ inverkan på natur- och kulturmiljön 

samt en uppdelning av fastighetens brukningscentrum – medförde att den ena 

klyvningslotten inte heller bedömdes bli varaktigt lämpad för sitt ändamål enligt 

3 kap. 1 § FBL. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 93:29 godtogs avstyckning av en fastighet bebyggd med ett permanent-

bostadshus inom ett område med byggnadsplan. Detta trots att byggnadsnämnden 

avstyrkte fastighetsbildningen med hänvisning till att styckningslotten skulle 

behöva tas i anspråk för en ny väg. Alla instanser var ense om att fastighetsbild-

ningen skulle tillåtas. Hovrätten för Västra Sverige motiverade sitt beslut med: att 

det rörde sig om en sedan länge pågående markanvändning, att avstyckningen 

skedde i enlighet med byggnadsplanen, att kommunen inte hade fastlagt den nya 

vägsträckningen genom något bindande beslut, att avstyckningen inte medförde 

någon utökad tillbyggnadsmöjlighet eftersom bostadshuset var större än vad pla-

nen medgav samt att kommunens inlösenskostnader enbart påverkades marginellt 

av avstyckningen.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

De mål som behandlar varaktighetskravet är förhållandevis få och representerar 

skilda fastighetsbildningssituationer. Av sammanlagt tio granskade mål innehåller 

sex stycken även bedömningar av villkoren i 3 kap. 2 § FBL. Några mer allmänna 

slutsatser avseende bedömningen av begreppet varaktighet går inte att dra med 

utgångspunkt från de granskade målen. Att golfbana ses som ett varaktigt ändamål 

framgår som redovisats av lagens förarbeten. 

Tre mål tar upp olika former av fastighetsbildning för exploateringsändamål 

(mål 16:7, 15:11 och 14:5/HD T 3027-12). Dessa mål är olika till sin karaktär men 

har det gemensamt att den sökta fastighetsbildningen godtas. Att fastighetsbild-

ning får ske för exploateringsändamål trots att varaktigheten är begränsad i tiden 

framgår av rättspraxis. Mål 15:11 är ett tydligt exempel på detta. Att kravet på 

varaktighet sätts lägre för exploateringsfastigheter jämfört med fastigheter för 

andra ändamål faller sig naturligt. Men exploateringsfastigheten måste trots detta 

vara lämplig för det avsedda ändamålet, om än inte på sikt. 

Tre mål gäller fastighetsbildning för sjöbodsändamål genom avstyckning. I 

samtliga fall avstyrkte byggnadsnämnden fastighetsbildning på grund av risken 

för ändrad markanvändning, genom att sjöbodarna kunde komma att användas 

som fritidsbostäder. Alla tre mål avsåg Bohuskusten med Hovrätten för Västra 

Sverige som avgörande instans. Två mål resulterade i att avstyckning av obe-

byggda sjöbodskiften godtogs (mål 04:12 och 01:28). I det tredje målet bedömdes 

avstyckning av en befintlig sjöbod inte vara tillåten (Hovrätten för Västra Sverige 

Ö 4043-99, orefererat). I målen diskuterades risken för en olovlig ändring av  

markanvändningen, från sjöbod till fritidsbostad. Förutom kravet på varaktighet i 

3 kap. 1 § FBL bedömdes även risken för privatisering så att syftet med strand-

skyddet skulle motverkas enligt 3 kap. 2 § FBL. En slutsats av målen om sjöbodar 

är att en kommun som inte vill tillåta att sjöbodsskiften avskiljs bör för att vara på 
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den säkra sidan reglera frågan genom planläggning (jfr särskilt yttrande av hov-

rättslagmannen i mål 04:12). Resonemanget om varaktighet för sjöbodsfastigheter 

uppvisar stora likheter med den bedömning av byggnaders självständiga funktion 

som tas upp under kriteriet övriga förutsättningar (jfr mål 16:4 och 91:27).  

4.1.8 Aktualitet 

Aktualitetsvillkoret, dvs. bedömningen av om en nybildad eller ombildad fastig-

het kan få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid, är av mer 

central betydelse i sammanlagt sju mål (Lantmäteriets rättsfallsreferat 15:11, 

14:5/HD T 3027-1234, 09:5, 09:4, 04:12, 94:17 och 92:41). Flera av dessa mål har 

redan tagits upp under något av de tidigare bedömningskriterierna. Mål 15:11 och 

14:5/HD T 3027-12 representerar båda två exploateringssituationer och beskrivs 

under avsnittet om varaktighet. Mål 09:5 och 09:4 omnämns under avsnittet om 

omfång. Mål 09:5 tas dessutom upp under avsnittet om varaktighet. Mål 92:41 

avser fastighetsbildning i samband med undanröjande av förhandsbesked inom ett 

område med flygbuller och tas upp under kriteriet belägenhet. Mål 94:17 behand-

las under 3 kap. 2 § FBL, plantolkning. I det följande tas de för aktualitetsfrågan 

mest relevanta målen upp. 

Domstolens bedömning 

I mål 09:5 nekades avstyckning av brukningscentrum för bildande av en 11 hektar 

stor bostadsfastighet med möjlighet till odling och mindre djurhållning. Målet 

avgjordes av fastighetsdomstolen och fick inte prövningstillstånd av vare sig 

Hovrätten för Västra Sverige eller Högsta domstolen. I målet hanterades frågorna 

om varaktighet och aktualitet mot bakgrund av intentionerna i den lagändring som 

genomfördes 1991 (prop. 1989/90:151) i syfte att främja boende och sysselsätt-

ning på landsbygden. Sökandens syfte med avstyckningen var att underlätta 

generationsväxling men det saknades konkreta planer på permanent bosättning på 

fastigheten. Fastighetsdomstolen ansåg att ändamålet med fastighetsbildningen 

var något vagt och att det avsedda området var ”avsevärt större än vad som bör 

ingå i fastighet som avstyckas för bostadsändamål”. En viss del av skogsmarken 

bedömdes vara av sådant intresse för skogsbruket att den inte borde läggas till en 

bostadsfastighet. Fastighetsbildningen ansågs av den anledningen strida mot 

3 kap. 1 § FBL. Utöver detta konstaterades att fastighetsbildningen medförde 

skadlig delning av en skogsbruksfastighet och att den därmed även stred mot 

3 kap. 7 § FBL. 

I mål 09:4 nekades den sökta fastighetsregleringen bland annat eftersom det i 

fastighetsbildningslagens förarbeten klart har uttryckts att det inte är tillåtet att 

fastighetsbilda i syfte att skapa en skyddszon. Det aktuella området om ca 7000–

8000 kvm var bevuxet med gles skog och omfattades av strandskydd (se figur 

4.8). I målet diskuterades även sökandens planer på djurhållning men Hovrätten 

                                                      
34 Dom 2014-04-08. 
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över Skåne och Blekinge ansåg att det inte var visat att dessa planer vare sig var 

konkreta eller något så när aktuella. Av köpehandlingarna i målet framgick det att 

området, för det fall fastighetsbildningen inte godtogs, skulle anses vara arren-

derat under en period om minst 49 år. Samtliga instanser var ense om att åtgärden 

inte var tillåten med hänvisning till villkoren i 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

 

 

Figur 4.8: Mål 09:4, skyddszon. Överföring av skogsmark från den intilliggande 

fastigheten Guö 2:18 till Guö 2:19 i Karlshamns kommun nekades. Området har 
grovt tolkats in på registerkartan utifrån den karta som ingavs i samband med 

ansökan om fastighetsbildning 2005 (röd rastrering).  

I mål 04:12 godtogs avskiljande av tre fastigheters obebyggda sjöbodsskiften 

genom avstyckning respektive klyvning inom ett område med avstyckningsplan. 

Samtliga instanser var ense om att fastighetsbildningen skulle tillåtas. Hovrätten 

för Västra Sverige instämde i fastighetsdomstolens bedömning att både varaktig-

hetskravet och aktualitetsvillkoret var uppfyllda. Det konstaterades att kommu-

nens planarbete inte var tillräckligt långt framskridet för att fastighetsbildningen 

skulle förhindras eller vilandeförklaras av den anledningen. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Bedömningen av aktualitetsvillkoret har ett nära samband med varaktighetskravet 

vilket märks på att bedömningarna ofta tar upp de båda aspekterna. Att det blir så 

är naturligt sett till lagtextens kravspecifikation: att fastigheten ”kan antas få var-

aktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid”. Fastighetsbildningen ska 
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alltså inte bara få användning utan även varaktig användning inom en nära fram-

tid.  

Kravet på att fastighetsbildning ska ske för ett ändamål som bedöms vara 

aktuellt blir tydligt i exploateringssituationer. Mål 14:5 som avgörs av Högsta 

domstolen (T 3027-12) visar på att ett planärende som framskrider under rättspro-

cessens gång till slut anses ha kommit så långt att bedömningen tippar över så att 

aktualitetsvillkoret anses vara uppfyllt.35 Se även 3 kap. 2 § FBL, pågående plan-

arbete. 

Gemensamt för mål 09:5 och 09:4 är att sökanden inte på ett övertygande sätt 

har lyckats motivera konkreta och nära förestående planer på en markanvändning 

som motsvaras av den sökta fastighetsbildningen.  

4.1.9 Andra sätt att tillgodose ändamålet 

Fastighetsbildning är inte tillåtet ”om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga 

omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt” (3 kap. 1 § 2 st. FBL). 

Sammanlagt tolv mål behandlar frågan om andra sätt att tillgodose det avsedda 

ändamålet (Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:7, 15:38, 14:19, 12:6, 09:4, 09:23, 

04:14, 04:3/NJA 2004 s. 10636, 96:17, 95:4, 94:10 och 93:15). Merparten av dessa 

mål har tagits upp under något av de övriga av bedömningskriterierna avseende 

3 kap. 1 § FBL. Nedan följer några exempel på domstolens bedömning av den 

aktuella frågeställningen. 

Domstolens bedömning 

Två mål berör tvångsvis markåtkomst för småbåtshamnar (15:38 och 96:17).  

I mål 15:38 nekades tillstånd till tvångsvis överföring av ett vattenområde för 

småbåtshamn. Hamnanläggningen ägdes och förvaltades av en båthamnsförening 

medan vattenområdet ägdes av kommunen och nyttjades med stöd av ett 

nyttjanderättsavtal. Kommunen anförde att regleringen stred mot kravet på 

lämplighet i 3 kap. 1 § FBL och att ändamålet borde tillgodoses på annat sätt, 

genom upplåtelse av arrende. Mark- och miljödomstolen gjorde bedömningen att 

småbåtshamn var ett sådant ändamål som normalt kunde tillgodoses genom fastig-

hetsbildning. Domstolen konstaterade att användningen av vattenområdet stämde 

överens med såväl detaljplan som översiktsplan. Fastighetsbildningen ansågs 

även i övrigt uppfylla villkoren i 3 kap. 1 § FBL varför den skulle tillåtas. Mark- 

och miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning av 

tillåtligheten enligt 3 kap. 1 § FBL men ansåg däremot att fastighetsbildningen 

                                                      
35 Mål 84:56 som ligger utanför tidsintervallet för studien, visar på en liknande situation i fråga 

om bildande av en exploateringsfastighet. Områdesbestämmelser antogs under rättsprocessens 

gång vilket gjorde att aktualitetsvillkoret ansågs vara uppfyllt. Målet avgjordes av Svea hovrätt. 

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 
36 Mål 04:3/NJA 2004 s. 106 tas upp i anslutning till undantagsreglerna i 3 kap. 9 § FBL. 
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stred mot 5 kap. 8 § FBL. Eftersom fastighetsregleringen medförde att kommu-

nens fastighet förlorade ett av sina ändamål (småbåtshamn) ansågs den bli mindre 

lämplig för det ändamålet, alltså småbåtshamn. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd. 

I mål 96:17 godtogs tvångsvis utökning av fastighet med visst vattenområde 

för anläggande av småbåtshamn och brygga. Samtliga instanser var ense i fråga 

om åtgärdens tillåtlighet. Fastighetsdomstolen konstaterade att fastighetsregle-

ringen medförde bättre möjligheter att nyttja fastigheten jämfört med om området 

i stället skulle innehas med nyttjanderätt. Fastigheten ansågs bättre ansluta till de 

allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL efter regleringen. Svea hovrätt 

gjorde ingen annan bedömning. 

I mål 14:19 nekades överföring av andelar i en samfällighet i syfte att utöka del-

tagarkretsen för att på så sätt åstadkomma båtplats för ytterligare två fastigheter. 

Samtliga instanser var ense om att detta inte var tillåtet, bland annat med 

hänvisning till lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL. Mark- och miljö-

överdomstolen konstaterade att en delägarandel inte per automatik medför rätt till 

båtplats. Behovet av en sådan stadigvarande rättighet borde i stället tillgodoses på 

annat sätt, t.ex. genom avtal eller andra typer av förrättningsåtgärder.  

Tre mål behandlar fastighetsbildning för tillskapande av skyddszoner inom 

strandskyddat område, vilket nekas i samtliga fall (12:6, 09:4 och 93:15). Dessa 

mål har även tagits upp under avsnittet om omfång. Mål 09:4 redovisas dessutom 

under avsnittet om aktualitet varför enbart mål 12:6 och 93:15 återges nedan. 

I mål 12:6 nekades utökning av en bostadsfastighet med ett skogsområde om 

7500 kvm. Syftet med marköverföringen var att skapa en skyddszon mot 

avverkning för att därigenom förbättra boendemiljön. Någon förändring av mark-

användningen var inte aktuell. Mark- och miljööverdomstolen gjorde bedöm-

ningen att förhållandena inte var sådana att behovet av skyddszon borde 

tillgodoses genom fastighetsbildning. Villkoren i 3 kap. 1 § FBL ansågs därmed 

inte vara uppfyllda. I sitt resonemang hänvisade domstolen till förarbetena till de 

senaste lagändringarna som genomfördes 1990 respektive 1993, till hänsyns-

regeln i 30 § skogsvårdslagen37 samt till ett rättsfall från Högsta domstolen, vilket 

tar upp motsvarande restriktivitet avseende överföring av åker till bostad i syfte 

att förhindra skogsplantering (hänvisning till NJA II 1990 s. 640 ff. som in sin tur 

hänvisar till bostadsutskottets krav på att tomtmark varaktigt ska brukas för det 

avsedda ändamålet). Förrättningen återförvisades till lantmäterimyndigheten för 

utredning av om en mindre marköverföring, motsvarande den indikativa tomt-

platsen, kunde genomföras. Ett hovrättsråd var skiljaktig i sin bedömning och ville 

tillåta den sökta fastighetsbildningen. Högsta domstolen meddelade inte pröv-

ningstillstånd. 

                                                      
37 Inte heller med beaktande av nämnda lagregel ansågs det finnas anledning att tillföra skogs-

mark till en bostadsfastighet i syfte att skapa en skyddszon. 
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I mål 93:15 nekades utökning av en fritidsfastighet med ett strandområde om 

2300 kvm intill en sjö. Fastighetsbildningen nekades av samtliga instanser. Fastig-

hetsdomstolen motiverade sitt beslut med att behovet av att skydda området från 

kreatur och besökare inte behövde tillgodoses genom fastighetsbildning. Behovet 

var dessutom redan tillgodosett genom servitut och nyttjanderätt till området 

respektive berörda anläggningar (väg, båthus och brygga). Fastigheten bedömdes 

få en mindre lämplig storlek och utformning om marköverföringen skulle tillåtas. 

Fastighetsbildningen bedömdes strida mot såväl 3 kap. 1 § FBL som strand-

skyddsbestämmelserna i 3 kap. 2 § FBL. Göta hovrätt lämnade besvären utan 

bifall utan att utveckla skälen för sitt ställningstagande. 

Två mål behandlar fastighetsbildning för bevarande av naturmiljö med hjälp av 

fårskötsel inom strandskyddat område (09:23 och 94:10).  

I mål 09:23 godtogs överföring av 2,5 hektar betesmark till en 962 kvm stor 

bostadsfastighet för tillskapande av en kombinerad fastighet (fårskötsel) inom 

strandskyddat område (se figur 4.9). Det aktuella markområdet arrenderades av 

den mottagande fastigheten. Fastighetsdomstolen ansåg att fastighetsbildningen 

motverkade syftet med strandskyddet och att det enskilda intresset att bedriva får-

skötsel kunde tillgodoses genom arrende. Hovrätten för Västra Sverige resonerade 

annorlunda och godtog fastighetsbildningen med motiveringen att pågående 

markanvändning inte påverkades och att syftet med gällande skyddsbestämmelser 

inte motverkades. Marköverföringen sågs tvärt om som positiv för bevarandet av 

områdets karaktär och skyddet av naturvärdena, eftersom marken hölls öppen 

genom bete. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

 

 

Figur 4.9: Mål 09:23, bevarande av naturmiljö. Överföring av betesmark från 

fastigheten Varekilsnäs 2:8 till Varekilsnäs 2:36 i Orust kommun godtogs (ägo-

figur 1). Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad 2011-01-28 (förrättningsakt 1421-
1091). 
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I mål 94:10 nekades avstyckning av ett område om 1,4 hektar avsett för fårskötsel 

och landskapsvård inom strandskyddat område (se figur 4.10). Samtliga instanser 

var ense om att fastighetsbildningen inte var förenlig med villkoren i 3 kap. 1 § 

FBL. Hovrätten för Västra Sverige motiverade sitt ställningstagande med att 

fastigheten skulle bli för liten till omfånget för att bli lämplig för fårskötsel och 

att ändamålen landskapsvård och fårskötsel kan uppnås med hjälp av nyttjande-

rättsavtal. Förutsättningar för tillämpning av undantagsreglerna i 3 kap. 9 § FBL 

saknades. Det kan noteras att det berörda markområdet genom en fastighets-

regleringsåtgärd 2008 överfördes till en angränsande fastighet. 

 

 

Figur 4.10: Mål 94:10, bevarande av naturmiljö. Avstyckning av betesmark från 

fastigheten Skörvalla 1:116 i Kungsbacka kommun nekades (ägofigur 1 och 2). 

Markområdet överfördes sedermera till den angränsande fastigheten Skörvalla 

1:99. Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad 2008-07-01 (förrättningsakt 1384-

08/125). 

I mål 95:4 nekades fastighetsreglering för överföring av två avlägset belägna öar 

i skärgården till en bostadsfastighet (se figur 4.11). Åtgärden syftade till att under-
lätta upplösning av ett samägandeförhållande. Samtliga instanser bedömde att 
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åtgärden inte var tillåten enligt 3 kap. 1 § FBL och att den heller inte skulle tillåtas 

med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Fastighetsdomstolen utryckte 

att ändamålet för övrigt var sådant att det borde tillgodoses på annat sätt än genom 

fastighetsbildning. Vilket ”annat sätt” som åsyftas framgår inte av domskälen. 

Göta hovrätt fastställde fastighetsdomstolens utslag utan att närmare motivera 

skälen för detta. Målet tas även upp under avsnittet om utformning. 

 

Figur 4.11: Mål 95:4, underlätta upplösning av ett samägandeförhållande. 

Fastighetsreglering av öarna St. Svartbåden och Runnskär (se markeringar) till 
Fångö 1:20 i Valdemarsviks kommun nekades. Kartan skapad 2017-03-17 

(GeoVy). 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Med utgångspunkt från de granskade målen kan det konstateras att alternativen 

till fastighetsbildning är servitut eller arrende. Att behovet redan är tillgodosett 

genom exempelvis arrende är dock inte något som förhindrar att fastighetsbild-

ning sker. 
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Det finns en nyansskillnad i hur domstolen har formulerat sig vid bedöm-

ningen av om ändamålet bör tillgodoses på något annat sätt. I vissa fall används 

ordet ”bör”, strikt uttryckt efter lagtextens utformning (mål 15:38, 14:19, 12:6 och 

95:4). Dessa mål blir därmed av mer principiellt intresse för bestämmelsens 

tillämpning. I andra fall är resonemangen mer indirekta (mål 09:23 och 96:17) 

och formuleringarna mindre konkreta, uttryckta i termer av ”kan” (mål 94:10) 

eller ”behöver” (mål 93:15).  

Bland de tolv mål som har omnämnts under detta avsnitt var samtliga instanser 

ense om bedömningen av åtgärdens tillåtlighet i sammanlagt nio fall (fyra fall 

avser godtagen fastighetsbildning och fem fall nekad). Det visar på en hög grad 

av samstämmighet sett till genomgången av de övriga bedömningskriterierna, 

vilket skulle kunna tolkas som att förarbeten och rättspraxis är tydligare i det här 

avseendet. Att exploateringsfastigheter med flera ändamål (mål 16:7), golfbana 

(mål 04:14) och småbåtshamn (mål 15:38 och 96:17) anses vara godtagbara ända-

mål för fastighetsbildning framgår av rättsfallsgenomgången. Likaså att statens 

och kommunernas specialintressen kan slå igenom vid ändamålsprövningen (mål 

04:3/NJA 2004 s. 106). Fastighetsbildning i syfte att tillskapa skyddszoner är, i 

linje med lagens förarbeten, inte tillåtet (mål 12:6, 09:4 och 93:15).38 

4.1.10 Sammanfattande diskussion avseende 3 kap. 1 § FBL 

Lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL innehåller ett flertal bedömnings-

kriterier och har i vissa avseenden tydliga kopplingar till några av kapitlets övriga 

paragrafer, företrädesvis 3 kap. 2 och 5 §§ FBL. När målen granskas med utgångs-

punkt från kriterierna i 3 kap. 1 § FBL framträder en bild av en ofta spretande 

rättspraxis. Att det efter gallring i flera fall endast återstår ett fåtal mål att studera 

och dra slutsatser ifrån, kan vara en av orsakerna till detta. Skillnader i enskilda 

eller lokala förutsättningar är en annan tänkbar förklaring till varför utgången i 

målen ofta skiljer sig åt. Redovisningen av förhållandena i målen och beskriv-

ningen av domskälen bekräftar dock inte att det skulle vara på det viset.   

Den vanligaste situationen när domstolen prövar 3 kap. 1 § FBL är i samband 

med bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden. Drygt hälften av dessa 

mål innehåller även strandskyddsfrågor vilket tolkas som att det finns en önskan 

om att inneha stora bostadsfastigheter i strandnära lägen. Nästan lika många mål 

handlar om att tillföra skogsmark till bostadsfastigheter. Det framträder inte någon 

enhetlig linje vad gäller domstolarnas bedömning i målen som behandlar stora 

bostadsfastigheter (se avsnittet om omfång). En högre grad av samstämmighet 

mellan instanserna kan noteras i fråga om bedömningen av andra sätt att tillgodose 

ändamålet, inklusive frågan om skyddszoner vilket enligt lagens förarbeten inte 

är ett godtagbart ändamål för fastighetsbildning (mål 12:6, 09:4 och 93:5).  

                                                      
38 Vad som är och inte är godtagbara ändamål vid fastighetsbildning avhandlas i ett examens-

arbete från 2014 (Bergström och Fernström). 
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En fastighet som inte bedöms uppfylla villkoren enligt någon annan paragraf 

i 3 kap. FBL anses ofta inte heller lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL. Om en jordbruks-

fastighet inte bedöms vara lämplig enligt reglerna i 3 kap. 5 § FBL så är den inte 

heller lämplig för sitt ändamål enligt 3 kap. 1 § FBL (jfr mål 95:18) – såvida det 

inte går att argumentera för att fastighetsbildningen i stället för jordbruksändamål 

sker för mindre odling eller djurhållning alternativt för att tillgodose behovet av 

husbehovsved. Ibland uppnås den önskade markanvändningen på annat sätt, 

exempelvis genom arrende, även om fastighetsbildningen inte bedöms vara 

tillåten (jfr mål 09:23 och 09:4 och 94:10). 

4.2 Planvillkor m.m., 3 kap. 2 § FBL 

Av 3 kap. 2 § FBL framgår att fastighetsbildning inte får ske i strid mot sådana 

rättsligt bindande planer som gäller enligt plan- och bygglagen, dvs. detaljplaner 

och områdesbestämmelser. En möjlighet till undantag finns dock om det är fråga 

om en mindre avvikelse där syftet med planen eller bestämmelserna inte motver-

kas. Fastighetsbildning får inte heller motverka syftet med ”naturvårdsföreskrifter 

eller andra särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning”. Vad 

som mer precist menas med detta uttryck finns inte beskrivet i förarbeten eller 

motsvarande. Med naturvårdsföreskrifter anses det vara klarlagt att det är reglerna 

om områdesskydd i 7 kap. miljöbalken (MB) som avses, t.ex. nationalpark, natur- 

och kulturreservat, biotopskydd och strandskydd. I övrigt får det antas att det är 

sådana föreskrifter och bestämmelser som antingen är generella eller som efter 

särskilt beslut gäller för visst område, exempelvis regler till skydd för forn-

lämningar samt bebyggelserestriktioner vid allmän väg eller inom järnvägsplan. 

En mer utförlig uppräkning av berörda bestämmelser återfinns i Lantmäteriets 

Handbok FBL (2017b s. 162 f.).  

Paragrafen fick sitt nuvarande innehåll den 1 juni 2014 (prop. 2013/14:58).  

I samband med den senaste reformen av 3 kap. 2 § FBL den 1 juni 2014 infördes 

möjligheten för lantmäterimyndigheten att förelägga sakägare om att ansöka om 

sådana nödvändiga tillstånd till viss verksamhet som krävs för genomförande av 

fastighetsbildningen (4 kap. 25 § FBL). Möjligheten infördes för förrättningar 

enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen (prop. 

2 § 

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastighetsbild-

ning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen 

eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.  

   Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för bebygg-

ande eller användning av mark än de som avses i första stycket, ska fastighets-

bildning ske så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på grund 

av ett särskilt tillstånd får uppföras en byggnad eller vidtas en annan därmed 

jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, hindrar det som nu har sagts 

inte fastighetsbildning som behövs för att tillståndet ska kunna utnyttjas. Lag 

(2014:205). 
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2013/14:58 s. 1). Därmed upphävdes den tidigare gällande möjligheten för 

länsstyrelser och kommuner att, inom ramen för en lantmäteriförrättning, lämna 

medgivande till undantag från naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestäm-

melser för marks byggande eller användning enligt 3 kap. 2 § 3 st. FBL. Avsikten 

med att förelägga en sakägare att söka nödvändiga tillstånd var att låta frågan om 

tillstånd till den aktuella markanvändningen avgöras före beslutet om fastighets-

bildning (prop. 2013/14:58 s. 20).  

I studien av 3 kap. 2 § FBL har sammanlagt 140 mål granskats. Målen har 

avgjorts inom en tidsperiod av 44 år, från fastighetsbildningslagens ikraftträdande 

1972 till och med år 2016. Några av dessa mål uteslöts i samband med en första 

genomgång då dessa vid en närmare granskning visade sig vara perifera eller av 

mindre betydelse för paragrafens tillämpning utifrån dess nuvarande innehåll. 

Därefter har ytterligare gallring skett vid granskningen av respektive bedömnings-

kriterium. Utifrån domstolens motivering har målen i första hand sorterats in efter 

det mest avgörande bedömningskriteriet. Se närmare beskrivning i anslutning till 

respektive kriterium. Vid behov görs hänvisningar till rättsfall som har tagits upp 

under något annat bedömningskriterium eller i anslutning till någon annan para-

graf. De granskade rättsfallen har sorterats in under följande bedömningskriterier: 

• Plantolkning 

• Mindre avvikelse från plan 

• Äldre planer med utgången genomförandetid 

• Pågående planarbete 

• Strandskydd 

• Övriga föreskrifter om mark och byggande 

4.2.1 Plantolkning 

I en detaljplan kan kommunen med bindande verkan reglera markanvändning och 

bebyggelse, exempelvis genom att ange fastigheternas storlek eller var gränsen 

mellan kvartersmark och allmän plats ska gå. Planbeskrivningen liksom plankar-

tans illustrationslinjer är dock inte bindande i sig, men kan ge vägledning vid 

lämplighetsprövningen. Genom plantolkning avgörs det om en tänkt fastighets-

bildning strider mot planen eller inte. Kommunen kan även besluta om att införa 

särskilda fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplanen. Dessa blir i så fall 

direkt styrande för framtida fastighetsbildning (se 4 kap. 18 § FBL).  

Även om det i vissa fall kan vara svårt att bedöma om en fastighetsbildnings-

åtgärd sker i överensstämmelse med plan har förhållandet mellan planer och 

fastighetsbildning inte varit någon kontroversiell fråga vid lagstiftningens 

framväxt. I och med att det så tydligt framgår av lagstiftning och förarbeten att 

fastighetsbildning ska följa gällande planer görs här bedömningen att det inte är 

motiverat att genomföra en detaljerad granskning av ett stort antal rättsfall. Den 
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bakre tidsgränsen för de mål som ingår i studien av hur begreppet plantolkning 

har tillämpats i gällande rätt bestäms därför till tidpunkten för införandet av den 

äldre plan- och bygglagen, den 1 juli 1987 (SFS1997:10). De tidigare plan-

formerna stadsplan respektive byggnadsplan gäller från och med detta datum som 

detaljplaner.39 Efter denna gallring återstår 19 mål som har betydelse för frågor 

om plantolkning (Lantmäteriets rättsfallsreferat 15:22, 15:9, 13:16, 12:13, 11:1, 

07:13, 07:7, 05:27, 05:23, 02:10, 02:23, 01:19, 96:24, 94:17, 93:38, 92:34, 91:27, 

88:20 och ett i rättsfallsregistret orefererat mål, MÖD F 9619-1340). I det följande 

ges en kortfattad redogörelse för målens innehåll och domstolens bedömning.  

Domstolens bedömning 

Tre mål behandlar fastighetsbildning som berör skilda kvarter inom detaljplan 

(13:16, 12:13 och 11:1). Dessa redovisas även i anslutning till utformnings-

kriteriet avseende 3 kap. 1 § FBL. Planperspektivet på frågeställningen handlar 

om huruvida en fastighet kan tillåtas bestå av flera skiften belägna inom olika 

kvarter eller om en sådan fastighetsbildning motverkar syftet med planen.  

I mål 13:16 godtog Mark- och miljööverdomstolen bildandet av en handels-

fastighet bestående av två skiften belägna i skilda kvarter åtskilda av en lokalgata. 

Områdena låg inom skilda detaljplaner men med samma markanvändning angi-

ven, handel m.m.  

I mål 11:1 godtogs en utökning av en fastighet för flerbostadsändamål med ett 

skifte i ett annat kvarter, avsett för bland annat parkering och värmecentral. 

Hovrätten för Västra Sverige uttryckte att syftet med en detaljplan var att ”reglera 

markens lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning”. Om det 

allmänna ville utöva en direkt styrning av fastighetsindelningen inom en detalj-

plan fick detta ske genom upprättande av en fastighetsplan. Om så inte var fallet 

fick bedömningen göras utifrån de allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. 

1 och 2 §§ FBL. Vidare konstaterade domstolen att lagen inte innehåller något 

förbud mot fastigheter i flera skiften, även om få skiften är det mest önskvärda. 

En bedömning av lämpligheten fick ske i det enskilda fallet. I detta fall ansåg 

domstolen att det saknades skäl för varför fastighetsbildningen inte skulle tillåtas.  

I mål 12:13 nekades sammanslagning av en större handelscentrumfastighet 

och en restaurangfastighet, belägna i skilda kvarter och inom olika detaljplaner. 

Mark- och miljödomstolen ansåg att det saknades ett funktionellt samband mellan 

fastigheterna. Domstolen angav uttryckligen att fastighetsbildningen stred mot 

lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL men av domskälen framgår också att fastig-

hetsbildningen även ansågs strida mot plan. Mark- och miljööverdomstolen med-

delade inte prövningstillstånd.  

I mål 15:22 godtogs en fastighetsreglering som innebar att en bostadsfastighet 

kom att bestå av mark belägen både inom och utom detaljplan (se figur 4.12). 

                                                      
39 Frågan om plantolkning i områden med äldre planer tas upp under avsnittet om äldre planer. 
40 Dom 2014-05-02. 
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Bostadsfastigheten omfattade före marköverföringen 1375 kvm och var i sin hel-

het belägen inom plan (kvartersmark). Fastighetsregleringen innebar att ett 

område om 351 kvm utom plan tillfördes bostadsfastigheten i syfte att utöka tomt-

platsen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att fastighetsbildningen inte 

stred mot några bestämmelser i den gällande detaljplanen och att det i det aktuella 

fallet inte var olämpligt att låta fastigheten överskrida plangränsen. 

 

 

Figur 4.12: Mål 15:22, plantolkning. En fastighetsreglering resulterade i att 

bostadsfastigheten Bröndome 3:11 i Kungsbacka kommun kom att bestå av mark 
belägen både inom och utom plan (det utskjutande området framgår av de vita 

gränspunkterna). Kartan skapad 2017-05-17 (GeoVy). 

I mål 93:3841 godtogs en sammanläggning av två bebyggda fritidsfastigheter 

inom detaljplan (byggnadsplan). Göta hovrätt framhöll att fastigheterna hade sam-

brukats under en längre tid, att de aktuella byggnaderna var små och att den ena 

kunde betraktas som en gäststuga. Fastigheten, som efter sammanläggningen 

skulle omfatta 6365 kvm, ansågs inte strida mot byggnadsplanens bestämmelser. 

Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

                                                      
41 Målet omnämns även under 3 kap. 1 § FBL, omfång. 
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I mål 91:2742 tilläts avstyckning av en fastighet med befintlig fritidsbebyggelse 

inom område med detaljplan (byggnadsplan). Detaljplanen innehöll en bestäm-

melse med krav på individuella va-anläggningar vid ändrad markanvändning. 

Stamfastigheten och styckningslotten hade sedan tidigare vattenförsörjningen 

ordnad genom separata brunnar. Bedömningarna i målet kretsade kring frågor om 

byggnadens självständiga funktion (uthus) och eventuella planer på ändrad mark-

användning i relation till detaljplanens krav. Byggnadsnämnden avstyrkte fastig-

hetsbildning. Avstyckningen befarades medföra önskemål om ny- och ombygg-

nad. Vatten- och avloppsfrågorna liksom vägsituationen ansågs vara proble-

matiska. Svea hovrätt gjorde bedömningen att det inte var fråga om någon ändrad 

markanvändning. Domstolen ansåg att byggnaden utgjorde ett självständigt 

fungerande fritidshus och att avstyckningen inte avsåg någon permanentning och 

därmed inte innebar någon väsentlig ändring av markanvändningen. Avstyck-

ningen tilläts då den inte ansågs strida mot detaljplanen och inte heller mot 

bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL.  

Följande mål utgör exempel på planavvikelser som inte godtogs av den avgörande 

domstolsinstansen (07:7, 05:27, 05:23, 02:10, 01:19, 88:20 och MÖD 

F 9619-1343, orefererat). 

MÖD F 9619-13 (orefererat) avsåg fråga om tillstånd till avstyckning från en 

fastighet bebyggd med två bostadshus, belägen inom detaljplan (stadsplan). Av 

planbestämmelserna framgick att fastighetsbildning i huvudsak skulle följa plan-

kartans illustrationer och att det inte var tillåtet att dela in områden i fler fastig-

heter än vad illustrationen angav. I detta fall avsåg fastighetsbildningen ett område 

av detaljplanen som helt saknade illustrationslinjer. Mark- och miljööverdom-

stolen gjorde bedömningen att fastighetsbildningen innebar en förtätning som 
gick utöver plankartans illustrationer. Avstyckningen ansågs strida mot detalj-

planen och dess syfte. Därmed kunde avstyckningen inte heller godtas som en 

mindre avvikelse. Det tekniska rådet var skiljaktig och ville tillåta avstyckning.  

I mål 07:7 nekades avstyckning av åtta fastigheter för småindustriändamål 

inom detaljplanelagt område. Alla styckningslotter var bebyggda med bostadshus 

utom en som var bebyggd med ett kontorshus. Göta hovrätt konstaterade att det 

egentliga syftet med avstyckningarna var att skapa bostadsfastigheter. En sådan 

fastighetsbildning stred mot detaljplanens förbud mot avstyckning av fastigheter 
för bostadsändamål. Avstyckningen skulle ha medfört att den redan planstridiga 

markanvändningen konserverades. Högsta domstolen meddelade inte prövnings-

tillstånd.  

I mål 05:27 nekades tillstånd till avstyckning från en fastighet bebyggd med 

två permanentbostadshus inom område med detaljplan. Fastighetsgränsen drogs 

mellan bostadshusen vilket medförde ett minsta avstånd mellan byggnad och 

fastighetsgräns om 2,25 meter. Av handlingarna i målet framgår att de berörda 

byggnaderna tidigare var belägna på varsin fastighet vilka hade förts samman 

                                                      
42 Målet tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, övriga förutsättningar samt vatten och avlopp. 
43 Dom 2014-05-02. 
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genom fastighetsreglering. Hovrätten för Västra Sverige gjorde bedömningen att 

fastighetsbildningen stred mot detaljplanens riktlinjer som angav ett minimi-

avstånd mellan fastighetsgräns och byggnad om minst fyra meter. Avvikelsen var 

inte heller att betrakta som mindre. Högsta domstolen meddelade inte prövnings-

tillstånd.  

Även i mål 05:23 nekades fastighetsbildning för bostadsändamål till följd av 

detaljplanens (byggnadsplanens) krav på minsta avstånd mellan byggnad och 
fastighetsgräns. I detta fall låg en befintlig bastubyggnad på den föreslagna fastig-

hetsgränsen. Det faktum att det fanns ett beviljat rivningslov för byggnaden 

utgjorde enligt Hovrätten för Övre Norrland ingen garanti för att den verkligen 

skulle tas bort. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

Två mål behandlar klyvning i strid mot plan (02:10 och 01:19). 

I mål 02:10 nekades klyvning av en planstridigt bebyggd fastighet. Klyvnings-

fastigheten var bebyggd med två bostadshus varav det ena hade omvandlats från 

uthus till bostadshus utan bygglov. Detaljplanen (byggnadsplanen) syftade till att 

motverka ytterligare förtätning av bebyggelsen i området. En planbestämmelse 

innebar att endast en tredjedel av fastighetens yta fick bebyggas. Hovrätten för 

Västra Sverige ansåg att det inte fanns tillräckligt med utrymme för två bostadshus 

på fastigheten och menade att ett svartbygge inte medförde någon byggrätt utöver 

planen, oavsett att det inte längre var möjligt att ingripa mot användningen av 

byggnaden på grund av preskription. Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga 

och ville tillåta avstyckning. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 01:19 nekades klyvning av en fastighet om 1308 kvm bebyggd med två 

mindre fritidshus vars byggnadsyta tillsammans uppgick till 75 kvm (se figur 

4.13). Detaljplanen (byggnadsplan från 1959) angav en minsta tomtstorlek om 

1000 kvm som enligt planbestämmelsen inte fick frångås om det inte fanns sär-

skilda skäl. Vidare innehöll planen en bestämmelse om att huvudbyggnadens yta 

inte fick överstiga 75 kvm. Byggnadsnämnden avstyrkte klyvningen. En klyvning 

av fastigheten i två lika stora lotter med varsitt fritidshus skulle medföra att bygg-

rätten fördubblades. Byggnadsnämnden hade tidigare tillstyrkt en avstyckning av 

en arrendetomt om 444 kvm inom planområdet.44 I det fallet menade man dock 

att fastighetsbildningen inte gav upphov till någon utökad byggrätt. Fastighets-

domstolen ansåg att klyvningen inte kunde genomföras utan att syftet med plan-

bestämmelserna skulle motverkas. Några särskilda skäl för varför fastighetsbild-

ningen ändå skulle godtas ansågs inte ha framkommit. Dessutom fanns det risk 

för att motsvarande delningskrav skulle ställas av andra fastighetsägare i området, 

med en oönskad förtätning som följd. Hovrätten för Nedre Norrland instämde i 

bedömningen. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

 

                                                      
44 Denna fastighetsbildning skedde 1997 (fastighetsregistret 2018-01-08).  
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Figur 4.13: Mål 01:19, plantolkning. Klyvning av fastigheten Gånsvik 1:106 i 

Härnösands kommun nekades (Gånsvik 1:150 och 1:151). Fastighetsbildningen 
ansågs strida mot detaljplan (byggnadsplan). Utsnitt ur förrättningskartan, kart-

bilaga KA, upprättad 2000-01-17 (förrättningsakt 2280-00/4). 

I mål 88:20 nekades en planstridig tvångsvis fastighetsreglering mellan två 

bebyggda fastigheter inom detaljplan (stadsplan och tomtindelning från 1965). 

Samtliga instanser var eniga i fråga om åtgärdens tillåtlighet. Svea hovrätt nekade 

den begärda marköverföringen om 140 kvm eftersom den stred mot både stads-

plan och tomtindelning. Stadsplanens gräns för minsta tomtstorlek uppgick till 

800 kvm. Den avstående fastigheten skulle efter regleringen uppgå till 749 kvm. 

Avvikelsen kunde ”inte anses vara av mindre omfattning” och stred därmed mot 

3 kap. 2 § 1 st. FBL. 

Två mål behandlar nekad överföring av allmän platsmark till bostadsfastigheter 

(94:17 och 92:34). 

I mål 94:17 nekades avstyckning av ett flertal områden för bostads- respektive 

parkeringsändamål inom områden med detaljplan (byggnadsplaner). Samtliga 

instanser var eniga i fråga om tillåtligheten. Avstyckning för bostadsändamål 

nekades av Svea hovrätt, eftersom de avsåg sådana områden som i berörda planer 

var utlagda som allmän plats. Det var heller inte fråga om någon mindre avvikelse. 

De markområden som fastighetsägaren önskade använda för parkeringsändamål 

var även dessa utlagda som allmän plats. Områdena var upplåtna till de vägföre-

ningar som verkade inom respektive planområde, varför domstolen konstaterade 
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att fastighetsägaren saknade rätt att använda marken. Därmed kunde inte heller 

avstyckning för parkeringsändamål tillåtas med hänvisning till 3 kap. 1 § 2 st. 

FBL (aktualitetsvillkoret). Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 92:34 nekades överföring av ett strandområde till en bostadstomt, som 

skulle medföra att ett servitut ersattes med äganderätt. Fastighetsregleringen 

ansågs strida mot byggnadsplanens ändamål, som var park. Samtliga instanser 

ansåg att detta var otillåtet. Göta hovrätt lämnade besvären utan bifall utan att 

utveckla skälen för detta.  

Sammanlagt fyra mål inom den berörda tidsperioden handlar om plantolkning i 

samband med inrättande av servitut. Två av dessa återges (mål 15:9 och 02:23). 

Övriga mål (07:13 och 96:24) bedöms inte vara av tillräckligt stort intresse för att 

kommenteras särskilt.45 

I mål 15:9 nekades tvångsvis bildande av servitut för befintliga va-ledningar 

över en angränsande fastighet, inom ett område med fastighetsindelnings-

bestämmelser. Fastighetsindelningsbestämmelserna härstammade från en tidigare 

tomtindelning som i sin tur var ett komplement till en stadsplan. Något planstöd 

för en servitutsbildning i den sökta sträckningen fanns inte. Mark- och miljööver-

domstolen uttalade att plantolkningen var av stor betydelse i målet. Med plantolk-

ning avsågs ”att med ledning av intentionerna i planen eller bestämmelserna över-

sätta planens linjer och bestämmelser till gränser och rättigheter av olika slag på 

marken”. I fråga om fastighetsindelningsbestämmelser var tolkningsutrymmet 

mycket litet. Någon möjlighet till dispens förelåg inte enligt vare sig PBL eller 

FBL (hänvisning till Lagkommentar FBL oktober 2011, Bonde, Dahlsjö och 

Julstad s. 3.2.3). Domstolen hänvisade i sitt fortsatta resonemang till 

Lantmäteriets Handbok FBL 2015 (s. 159) i fråga om avsaknad av reglering av 

vissa frågor inom ett område med fastighetsindelningsbestämmelser. Domstolen 

gjorde bedömningen att avsikten med den ursprungliga stadsplanen var att vatten- 

och avloppsledningarna skulle anslutas till kommunala ledningar förlagda i 

allmän platsmark för vilken kommunen var huvudman. Både den härskade och 

den tjänande fastigheten låg i anslutning till allmän plats, gata. De befintliga 

ledningarnas lokalisering ansågs innebära en inskränkning av den tjänande 

fastighetens byggrätt. Mark- och miljööverdomstolen kom sammanfattningsvis 

fram till att servitutsbildningen inte överensstämde med planen och att åtgärden 

därmed stred mot 3 kap. 2 § 1 st. FBL. Det var inte heller fråga om någon mindre 

avvikelse. Fastighetsbildningen ansågs även strida mot 5 kap. 8 § FBL.  

I mål 02:23 nekades utökning av ett servitutsområde för brygganläggning med 

hänvisning till att åtgärden skulle strida mot gällande detaljplan (byggnadsplan). 

Samtliga instanser var eniga i fråga om åtgärdens tillåtlighet. Hovrätten för Västra 

                                                      
45 Det finns även ett mål som behandlar plantolkning enligt 3 kap. 2 § FBL i samband med 

inrättande av en gemensamhetsanläggning (mål 93:47). Detta mål har dock uteslutits eftersom 

bildandet av en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen är något annat än fastighets-

bildning enligt FBL. Plantolkningen kan därmed komma att skilja sig åt mellan de olika 

situationerna.  



Gällande rätt och dess tillämpning 

 183 

Sverige ansåg att utökningen skulle medföra ytterligare påverkan på ett special-

område i detaljplanen, avsatt för gångtrafik. Åtgärden bedömdes även strida mot 

ett av planens syften, att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Av litteraturöversikten framgår att den grundläggande relationen mellan fastig-

hetsbildning och planläggning inte är ifrågasatt. Fastighetsbildning ska följa 

rättsligt bindande planer. De frågor som diskuteras är i stället hur stort tolknings-

utrymmet är när det kommer till enskilda planer samt i vissa fall även var gränsen 

går för vad som kan sägas utgöra en mindre avvikelse.  

Domstolarna har sammanfattningsvis bedömt följande fastighetsbildnings- 

situationer som planstridiga och inte heller möjliga att godta som mindre avvikel-

ser:  

• Sammanföring av fastigheter belägna i skilda kvarter och inom olika 

detaljplaner där funktionellt samband saknas (mål 12:13) 

• Förtätning utöver vad planbestämmelserna tillåter (MÖD F 9619-13) 

• För litet avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns (mål 05:27 och 

05:23) 

• Fastighetsbildning som konserverar planstridig markanvändning 

(mål 07:7) 

• Delning av fastighet som medför en utökad byggrätt utöver vad pla-

nen tillåter (mål 02:10 och 01:19) 

• Marköverföring som strider mot tomtindelning och bestämmelse om 

minsta tomtstorlek (mål 88:20) 

• Överföring av allmän platsmark till bostadsfastighet (mål 94:17 och 

92:34) 

• Lokalisering av servitut för va-ledningar så att den tjänande fastig-

hetens byggrätt inskränks (mål 15:9)46 

I följande situationer har domstolen ansett att fastighetsbildningen inte strider mot 

plan: 

• Sammanföring av fastigheter belägna i skilda kvarter där funktionellt 

samband finns (mål 13:16 och 11:1) 

• Överföring av mark belägen utom plan till en fastighet belägen inom 

plan (mål 15:22) 

                                                      
46 Resterande tre mål som rör servitut har efter en närmare granskning visat sig vara av mindre 

intresse för den aktuella frågeställningen (plantolkning).  
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• Avstyckning för en självständigt fungerande byggnad utan att mark-

användningen förändras (mål 91:27) 

Av de 19 granskade målen är samtliga instanser ense om den sökta åtgärdens 

tillåtlighet i 5 fall varav samtliga innebar ett nekande (mål 12:13, 02:23, 94:17, 

92:34 och 88:20). Det finns inget avgörande från Högsta domstolen, varken inom 

den aktuella tidsramen eller dessförinnan, som på ett mer klargörande sätt belyser 

plantolkningsfrågor i förhållande till dagens lagstiftning.  

I den mån plantolkningsfrågan kan kopplas till frågor om tillstånd till viss 

markanvändning, exempelvis bygglov, bedöms reformen av 3 kap. 2 § FBL den 

1 juni 2014 få viss effekt på svårbedömda fastighetsbildningssituationer. Änd-

ringen är emellertid så nutida att några effekter för tillämpningen inte har kunnat 

utläsas av de studerade målen. Däremot antas bestämmelsen ha effekt genom att 

möjliggöra en ökad synkronisering av fastighetsbildning och tillstånd till markan-

vändning, med följden att färre fastighetsbildningsmål tas upp till prövning. Om 

den nya ordningen leder till en ökning av antalet bygglovsärenden eller andra till-

ståndspliktiga åtgärder är för tidigt att säga.  

4.2.2 Mindre avvikelse från plan 

I 3 kap. 2 § andra meningen FBL har lagstiftaren infört en möjlighet att göra 

mindre avsteg från detaljplaner och områdesbestämmelser. Av förarbetena fram-

går att möjligheten att göra sådana mindre avvikelser bör begränsas till situationer 

då allmänna och enskilda intressen inte påverkas (prop. 1969:128 s. 116). Undan-

tagsbestämmelsen fick sin nuvarande utformning och innebörd i samband med 

införandet av den äldre plan- och bygglagen, 1987. I fråga om begreppet mindre 

avvikelse utgör plan- och bygglagens regler vägledning vid tillämpningen av 

fastighetsbildningslagen (1986/87:BoU4 s. 33). Situationerna som beskrivs nedan 

avser PBL men får antas vara vägledande även för tillämpningen av FBL.  

Följande exempel på mindre avvikelser47 förenliga med planens syfte framgår 

av proposition 1985/86:1 Ny plan- och bygglag (s. 714):  

• Placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark 

• Överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd 

• Överskridande av högsta tillåtna byggnadsarea 

Avvikelser baserade på önskemål om ändrad markanvändning jämfört med 

planen ska inte tillåtas. Inte heller sådana avvikelser som får konsekvenser för ett 

större område ska tillåtas. Dessa situationer får i stället hanteras genom planänd-

ring.  

  

                                                      
47 I PBL används numer begreppet liten avvikelse (9 kap. 30 a § SFS 2014:900). 
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Av proposition 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering m.m. 

ges ytterligare exempel på godtagbara mindre avvikelser:  

• Byggnader som tillgodoser allmännyttan eller trevnaden såsom trans-

formatorer och toaletter 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till prejudicerande effekter. Hur många kvadrat-

meter som kan inrymmas i begreppet mindre avvikelse framgår inte, bara att det 

ska bedömas ”relativt i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall” 

(prop. 1989/90:37 s. 55).  

Vid införandet av nu gällande plan- och bygglag betonades behovet av tydliga 

gränser för när avvikelse från detaljplan får ske. Som orsak angavs medborgarin-

flytandet48, behovet av förutsägbarhet samt kravet på likabehandling av bygglovs-

sökande. Större avvikelser borde inte medges, utan aktualisera planändring (prop. 

2009/10:170 s. 289 ff.). 

Inom den berörda tidsperioden, från 1972 och fram till i dag, har sammanlagt 

åtta mål om mindre avvikelse studerats (Lantmäteriets rättsfallsreferat 15:23, 

06:22, 06:5, 05:6, 04:9, 98:24, 97:14 och 84:38/NJA 1984 s. 60). Dessa mål åter-

ges nedan.49 

Domstolens bedömning 

Följande fastighetsbildning godtogs av domstolen med motiveringen att det rörde 

sig om en mindre avvikelse som var förenlig med detaljplanens syfte (mål 04:9). 

I mål 04:9 ansågs överföring av allmän platsmark (släntmark) till en bostads-

fastighet utgöra en mindre avvikelse från detaljplanen. I samma fastighetsbild-

ningsärende godtogs även bildandet av ett servitut för en hävdad utfart som en 

mindre avvikelse. Släntområdet omfattade ca 75 kvm och var redovisat som all-

män platsmark i en äldre detaljplan (byggnadsplan). Området tycktes inte vara av 

intresse för andra närbelägna bostadsfastigheter och ansågs heller inte ha någon 

funktionell betydelse för den avstående fastigheten. Marköverföringen tillstyrktes 

av byggnadsnämnden. Samtliga instanser var ense i fråga om tillåtligheten. Målet 

avgjordes av Hovrätten för Västra Sverige som gjorde samma bedömning som 

fastighetsdomstolen. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I resterande sju fastighetsbildningssituationer gjorde domstolen bedömningen att 

det inte rörde sig om en mindre avvikelse och att fastighetsbildningen motverkade 

syftet med planen (mål 15:23, 06:22, 06:5, 05:6, 98:24, 97:14, 84:38/NJA 1984 

s. 60). 

                                                      
48 Jämför mål 84:39/NJA 1984 s. 803 som handlar om grannes talerätt i fråga om mindre 

avvikelse vid förrättning.  
49 Ett mål som behandlar tolkningen av begreppet mindre avvikelse från plan enligt 3 kap. 2 § 

FBL i samband med en ledningsrättsupplåtelse (mål 16:18) har uteslutits från granskningen. 

Detta då en ledningsrättsupplåtelse enligt ledningsrättslagen är något annat än fastighets-

bildning enligt FBL vilket kan påverka bedömningen av vad som utgör en mindre avvikelse. 
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Mål 06:22, 98:24, 97:14 och 84:38/NJA 1984 s. 60 avser nekade delningar 

med hänsyn till minsta tomtstorlek.  
Mål 84:38/NJA 1984 s. 60 avsåg delning av en fastighet inom detaljplan 

(byggnadsplan). Av styckningsfastigheten låg 3700 kvm inom en byggnadsplan 

som angav 2000 kvm som minsta tomtstorlek. Högsta domstolen hänvisade till 

uttalanden i förarbetena till fastighetsbildningslagen (SOU 1963:68 s. 204 f. samt 

prop. 1969:128 s. B 57 f. och B 125), av vilka det framgår att avgörande vikt bör 

fästas vid planmyndighetens ståndpunkt vid bedömningen av avvikelser från plan. 

I detta fall bestred byggnadsnämnden att det skulle röra sig om en mindre avvik-

else förenlig med planens syfte. Nämnden framhöll även att fallet inte var unikt 

inom planområdet och att ett medgivande säkerligen skulle åtföljas av flera 

liknande avstyckningar i strid mot planen. Högsta domstolen ansåg att planens 

arealbestämmelser utgjorde ett väsentligt inslag i planen och att det därför inte 

borde vara möjligt att avvika från dessa annat än i bagatellartade fall utan 

planmyndighetens medgivande50. Den begärda avstyckningen ansågs klart över-

skrida vad som skulle kunna godtas och ansågs därför inte vara tillåten.  

I mål 06:22 angav detaljplanen en minsta tomtstorlek om 800 kvm. Den 

odelade fastighetens areal uppgick till 1552 kvm vilket Svea hovrätt inte ansåg 

var tillräckligt. Domstolen hänvisade till att det endast var bagatellartade 

avvikelser som skulle tillåtas (NJA 1984 s. 60) och uttalade att bestämmelsen 

skulle ”tillämpas med försiktighet och i samråd med byggnadsnämnden i tvek-

samma fall” (hänvisning till prop. 1969:128 s. B 125). Byggnadsnämndens 

inställning i målet var att avstyckningen stred mot detaljplanens bestämmelser och 

att planavvikelsen inte heller kunde betraktas som mindre. Fastighetsbildningen 

nekades av samtliga instanser. 

Mål 98:24 avsåg delning av en fastighet inom ett fritidsområde. Minsta tomt-

storlek enligt detaljplanen var 1100 kvm. Stamfastighet och styckningslott skulle 

efter delningen uppgå till 1017 respektive 1014 kvm. Fastighetsbildningen neka-

des av samtliga instanser. Byggnadsnämnden var inte beredd att bevilja bygglov 

för två fritidsbostäder och avstyrkte fastighetsbildningen. Fastighetsdomstolen 

ansåg att avstyckningen stred mot detaljplanen och att avvikelsen inte heller 

kunde betraktas som mindre eftersom effekten av delningen skulle bli att tillåten 

byggnadsyta fördubblades. Svea hovrätt instämde i fastighetsdomstolens bedöm-

ning. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

Mål 97:14 gällde avstyckning av fastigheter för bostadsändamål inom 

detaljplan. Styckningsdelarna kom att uppgå till 993 respektive 950 kvm medan 

detaljplanen ställde krav på en tomtstorlek om minst 1000 kvm. Lantmäteri-

myndigheten hade i detta fall genomfört avstyckningen trots att byggnads-

nämnden hade ställt sig negativ till fastighetsbildningen med anledning av 

bestämmelserna om minsta tomtstorlek. Fastighetsdomstolen undanröjde beslutet 

om avstyckning och hänvisade till bostadsutskottets betänkande 1986/87:BoU4 

s. 33, av vilket det framgår att begreppet mindre avvikelse ska bedömas på samma 

                                                      
50 Vid denna tidpunkt hade planmyndigheten möjlighet att lämna ett formellt medgivande, 

något som inte längre är möjligt så som lagstiftningen ser ut i dag (prop. 2013/14:58). 
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sätt vid fastighetsbildning som vid upprättande av fastighetsplan och vid 

bygglovsprövning. Domstolen framhöll att avvikelsen ska bedömas i relation till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Ett avsteg som betraktas som mindre när 

det berör en enstaka fastighet kan få oacceptabel påverkan på miljön om det 

appliceras på ett flertal fastigheter. Domstolen betonade också att prövningen i 

första hand ska utgå från syftet med planen och att ett uttalat syfte alltid måste 

beaktas (hänvisning till prop. 1989/90:37 s. 54–57). Hovrätten över Skåne och 

Blekinge fastställde fastighetsdomstolens utslag utan att utveckla skälen för detta. 

Mål 06:5 och 05:6 avser nekad utökning av bostadsfastigheter i fall då tillskotts-
marken inte är utlagd för bostadsändamål. 

I mål 06:5 nekades överföring av ett markområde om 80 kvm till en bostads-

fastighet. Det berörda området var beläget mellan den mottagande fastigheten och 

ett vattenområde. Enligt detaljplanen (stadsplanen) var området utlagt som 

specialområde avsett för sjöbodar. Hovrätten för Västra Sverige framhöll att en 

avvikelse enligt viss domstolspraxis bör bedömas i förhållande till samtliga 

omständigheter och inte enbart utifrån absoluta mått och tal (hänvisning till RÅ 

1990 ref. 53 II). Domstolen uttryckte att avvikelsen inte var stor men ansåg på 

grund av områdets speciella karaktär, kulturhistoriskt värdefull miljö, att mark-

överföringen motverkade syftet med planen. Fastighetsrådet var skiljaktig i sin 

bedömning och ville godta fastighetsbildningen. Högsta domstolen meddelande 

inte prövningstillstånd. Ärendet återförvisades till Lantmäteriet för ny handlägg-

ning vilket resulterade i en fastighetsreglering i överensstämmelse med plan. 

Figurerna 4.14 och 4.15 illustrerar den nekade fastighetsbildningen respektive 

resultatet efter återförvisningen. 

 

 

Figur 4.14: Mål 06:5, mindre avvikelse. Överföring av ägofigur 1 till fastigheten 

Lönndal 1:60 i Lysekils kommun godtogs inte. Utsnitt från kartbilaga KA, upp-
rättad 2004-06-24 (förrättningsakt 1484-329). 



 188 

 

Figur 4.15: Mål 06:5, mindre avvikelse. Överföring av område 1, 2 och 3 till 

fastigheten Lönndal 1:60 i Lysekils kommun godtogs. Utsnitt från kartbilaga KA, 
upprättad 2008-05-29 (vänster, förrättningsakt 1484-329:2) samt utsnitt ur 

detaljplan (stadsplan) för Grundsund, gamla delen (höger, akt 1484-P87/5). 

I mål 05:6 nekades överföring av en liten areal tillskottsmark som procentuellt 

sett utgjorde en stor andel av en mycket liten fritidsfastighet om 54 kvm. Fastig-

hetsägaren ville tillföra ca 35 kvm varav en del av marken var bebyggd med ett 

trädäck som hade byggts ca 50 år tidigare utan markägarens tillstånd. Det berörda 

området skulle enligt planen användas till hamntrafik. Samtliga instanser var ense 

om att åtgärden inte var tillåten. När målet togs upp av Hovrätten för Västra 

Sverige begränsade sig fastighetsägaren till en överföring av 16 kvm men inte 

heller detta godtogs med motiveringen att åtgärden var planstridig och inte kunde 

genomföras med stöd av undantagsregeln om mindre avvikelse. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 15:23 ansågs en avstyckning som förutsatte utfart över utfartsförbud till 

förmån för en bostadsfastighet med beviljat bygglov inte utgöra någon mindre 

avvikelse, varför åtgärden nekades. Samtliga instanser var ense om detta. Mark- 

och miljööverdomstolen hänvisade till en diskussion kring följsamhet vid avvi-

kelse från detaljplan som fördes i samband med införandet av nu gällande plan- 

och bygglag (SOU 2005:77 s. 580 f.). Domstolen konstaterade därefter att det 

faktum att ett bygglov har beviljats inte innebär att avvikelsen måste godtas vid 

en bedömning av 3 kap. 2 § 1 st. FBL. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Grundtanken är att fastighetsbildning ska följa rättsligt bindande planer. Vid 

bedömningen av vad som utgör en mindre avvikelse är gränsdragningen särskilt 

intressant: vilka fastighetsbildningssituationer kan inte accepteras, varken inom 
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ramen för plantolkning eller som en mindre avvikelse, och omvänt – vilka situa-

tioner kan passera som en mindre avvikelse?51  

Följande kan konstateras efter genomgången av de mål som fokuserar på tolk-

ningen av vad som utgör en mindre avvikelse. Gränsen för vad som kan betecknas 

som en mindre avvikelse är snävt satt och snävt tillämpad av domstolarna. I för-

arbetena har man försökt att precisera avsikten med undantagsbestämmelsen och 

konkretisera den tänkta tillämpningen med hjälp av exempel. På det hela taget 

tycks tillämpningen fungera väl utifrån syftet med bestämmelsen. Av de studerade 

rättsfallen resulterar enbart ett mål i att den sökta fastighetsbildningen godtas som 

en mindre avvikelse som inte motverkar syftet med planen (04:9). I sju fall nekas 

fastighetsbildningen eftersom domstolen bedömer att avvikelsen är för stor.  

En förhållandevis vanlig fastighetsbildningssituation när begreppet mindre 

avvikelse ställs på sin spets handlar om avvikelse från planens bestämmelse om 

minsta tomtstorlek. Inte i något av de studerade målen godtas en sådan avvikelse. 

Byggnadsnämndens inställning tycks spela en avgörande roll vid bedömningen, i 

linje med vad förarbetena statuerar, liksom att hänsyn tas till prejudicerande 

effekter (jfr mål 84:38/NJA 1984 s. 60).  

4.2.3 Äldre planer 

Genomförandetiden för en detaljplan är mellan fem och femton år (4 kap. 21-

25 §§ PBL). Även då genomförandetiden har gått ut fortsätter planen att gälla och 

är därmed styrande för fastighetsbildningen. Vid fastighetsbildning inom områ-

den med äldre planer med få bestämmelser blir bedömningen enligt kriterierna i 

3 kap. 1 § FBL ett viktigt komplement till plantolkningen (Lantmäteriets Handbok 

FBL 2017b s. 134). Det måste i dessa fall beaktas att planen kan komma att ändras 

eller upphävas. Samrådet med byggnadsnämnden blir därmed extra viktigt (prop. 

1985/86:90 s. 104 f.). 

I sex mål mellan åren 1972 och 2016 är frågan om äldre planer av mer central 

betydelse (Lantmäteriets rättsfallsreferat 07:11, 04:12, 01:28, 93:3, 92:36 och ett 

i rättsfallsregistret orefererat mål, Svea hovrätt Ö 6745-0852). Nedan lämnas en 

kortfattad redogörelse för dessa mål. Se även avsnitten om utformning, varaktig-

het och aktualitet, 3 kap. 1 § FBL. Fastighetsbildningssituationen med äldre 

planer och pågående planarbete tas upp under avsnittet om pågående planarbete. 

Domstolens bedömning 

I följande tre mål godtas fastighetsbildning inom områden med äldre planer 

(04:12, 01:28, 93:3). Mål 04:12 och 01:28 avser fastighetsbildning för sjöbods-

ändamål.  

                                                      
51 Exempel på examensarbeten som behandlar mindre avvikelse från plan är Wibling och 

Olsson (2014) samt Eckerdal (2010). 
52 Utslag 2009-12-04. 
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I mål 04:12 godtogs avstyckning respektive klyvning i syfte att avskilja tre 

fastigheters sjöbodsskiften inom ett område med en avstyckningsplan från 1929. 

Tillgängligheten till styckningslotterna var säkerställd genom befintliga bilvägar. 

Samtliga instanser var eniga om att avstyckningarna skulle tillåtas. Fastighetsbild-

ningen berörde samma planområde som i mål 01:28 (se nedan) och fastighets-

domstolens argument var till stor del desamma i de båda målen. I mål 04:12 hade 

dock kommunen påbörjat ett planarbete. Hovrätten för Västra Sverige ansåg dock 

att detta arbete ännu befann sig på ett förberedande stadium och därmed inte för-

hindrade aktuell fastighetsbildning.  

I mål 01:2853 godtogs en avstyckning av ett obebyggt sjöbodsskifte inom ett 

område med avstyckningsplan från 1929. Kommunen hade beviljat bygglov och 

även dragit fram kommunalt vatten och avlopp till sjöbodsskiftet men avstyrkte 

fastighetsbildning med hänvisning till risken för ändrad markanvändning (hänvis-

ning till kommunens restriktiva sjöbodspolicy). Fastighetsdomstolen konstaterade 

att en mer ingående lämplighetsprövning kunde bli nödvändig i situationer som 

denna, med föråldrade planer (hänvisning till NJA 1976 s.139). Av utredningen i 

målet framgick att kommunen i näraliggande strandområden hade godtagit en 

intensiv markanvändning med sjöbodsliknade kontorsfastigheter. Kommunens 

inställning till bebyggelseutveckling i området ansågs inte samstämma med 

inställningen till fastighetsbildning. Domstolen motiverade sitt ställningstagande 

med att man ville undvika att prövningen av bygglovsärenden och fastighetsbild-

ning faller olika ut. Om kommunen ville göra verklighet av sin sjöbodspolicy 

ansågs det finnas planmässiga åtgärder för detta inom ramen för plan- och bygg-

lagstiftningen. Hovrätten för Västra Sverige delade fastighetsdomstolens bedöm-

ning, att planen fick anses vara föråldrad och att kraven enligt 3 kap. 1 § FBL var 

uppfyllda. 

I mål 93:3 godtogs en anpassning av fastighetsindelningen för genomförande 

av en detaljplan från 1964 med utgången genomförandetid enligt 17 kap. 4 § 2 st. 

äldre plan- och bygglagen. Ett mindre markområde överfördes från en samfällig-

het utanför detaljplanen i syfte att åstadkomma en lämplig vändplan för buss. 

Anpassningen till planen medförde också att en samfälld väg fick flyttas. Ägarna 

till berörda samfälligheter överklagade beslutet om fastighetsbildning och hän-

visade till att de inte hade fått möjlighet att påverka det politiska beslutet som 

regleringen grundade sig på. Samtliga instanser var eniga i fråga om fastighets-

bildningens tillåtlighet. Hovrätten för Västra Sverige avvisade besvären med hän-

visning till att planen inte hade upphört att gälla även om genomförandetiden hade 

gått ut. 

I tre mål nekas fastighetsbildningen bland annat med anledning av bestämmelser 

om minsta fastighetsstorlek (07:11, 92:36 och Svea hovrätt Ö 6745-08 (orefere-

rat). I mål 07:11 och Svea hovrätt Ö 6745-08 ifrågasattes både fastigheternas form 

och den begränsade tomtstorleken i samband med avstyckningar inom ett område 

med en avstyckningsplan från 1934. De i målen berörda fastigheterna var belägna 

                                                      
53 Målet tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, varaktighet. 
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i angränsande kvarter, avskilda av en lokalgata. Samma plan gällde för båda 

fastigheterna. Avstyckningsplanen saknade arealbegränsning medan översikts-

planen som var från 2002 angav en minsta tomtstorlek om 800–1000 kvm, något 

som inte uppnåddes i något av fallen. De begärda avstyckningarna nekades efter-

som dessa ansågs strida mot såväl 3 kap. 1 som 2 §§ FBL. För att tolka syftet med 

planen enligt 3 kap. 2 § FBL användes avstyckningsplanens illustrationer.  

I Svea hovrätt Ö 6745-08 (orefererat)54 ansåg domstolen att en fördubbling 

av antalet byggrätter jämfört med vad som ursprungligen hade åsyftats i planen 

inte kunde anses vara förenligt med villkoren i 3 kap. 2 § FBL (hänvisning till 

Lagkommentar FBL, Bonde, Dahlsjö och Julstad s. 3.2.1). Ett hovrättsråd var av 

skiljaktig mening och ville tillåta avstyckning. Han anförde att fastighetsbild-

ningen inte kunde upphävas med stöd av 3 kap. 2 § FBL eftersom avstycknings-

planen saknade närmare reglering och översiktsplanen inte var rättsligt bindande. 

Vad avsåg bedömningen enligt 3 kap. 1 § FBL så hade sökanden visat att fastig-

heten gick att bebygga.  

I mål 07:11 framhöll fastighetsdomstolen behovet av samordning mellan 

fastighetsbildning och byggande (hänvisning till NJA 1979 s. 433 och NJA 1978 

s. 261). Domstolen påtalade också att samordningskravet ytterligare hade skärpts 

i samband med plan- och bygglagens ikraftträdande (äldre plan- och bygglagen). 

Det ansågs inte vara förenligt med denna samordning att tillskapa två fastigheter 

som båda fick mindre areal än den som föreskrevs i översiktsplanen. Domstolen 

uttalade att så väl avstyckningsplanen från 1934 som intentionerna bakom över-

siktsplanen och styckningslotternas utformning skulle beaktas vid bedömningen. 

Svea hovrätt anslöt sig till fastighetsdomstolens bedömning. Högsta domstolen 

meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 92:3655 nekades avstyckning inom område med byggnadsplan eftersom 

kravet på minsta tomtstorlek inte uppnåddes. I målet beaktades kommunens pågå-

ende planarbete. Samtliga instanser nekade till avstyckning med anledning av 

bedömningen av 3 kap. 1 och 2 §§ FBL men på delvis olika grunder. Gemensamt 

för både fastighetsdomstolen och Hovrätten över Skåne och Blekinge var att syftet 

med den pågående planändringen, att ge tomterna större byggrätter, inte ansågs 

förenligt med den begärda avstyckningen. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Antalet mål där tolkningen av äldre planer har en mer central betydelse sett utifrån 

perspektivet 3 kap. 2 § FBL är förhållandevis få. Att målen huvudsakligen har 

bedömts utifrån 3 kap. 1 § FBL är helt i linje med lagstiftningens förarbeten och 

Lantmäteriets rekommendationer (jfr prop. 69:128 s. 124 där departementschefen 

framhåller att 3 kap. 2 § FBL ska tillämpas i kombination med 3 kap. 1 § FBL, 

                                                      
54 Målen behandlas mer utförligt i anslutning till 3 kap. 1 § FBL, omfång. 
55 Se även 3 kap. 1 § FBL, omfång. 
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Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.2.1 samt Lantmäteriet 2017b s. 134 om vik-

ten av 3 kap. 1 § FBL som ett komplement till 3 kap. 2 § FBL vid bedömningen 

av äldre planer med få bestämmelser).  

4.2.4 Pågående planarbete 

Fastighetsbildning ska ske i överensstämmelse med den plan som gäller vid 

prövningstillfället. Att planprocessen framskrider under ett domstolsärendes gång 

kan därför påverka målets utgång i de olika instanserna. Vad som gäller i fråga 

om kommunens och fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter med anledning 

av en detaljplans genomförandetid framgår av plan och bygglagen: 4 kap. 39 och 

40 §§, 9 kap. 28 och 30 §§ samt 14 kap. 9 § PBL. 

Under tidsperioden 1972 till och med 2016 behandlas fastighetsbildning i sam-

band med pågående planarbete i följande nio mål (Lantmäteriets rättsfallsreferat 

14:5/HD T 3027-1256, 12:14, 05:14, 04:12, 02:19, 00:31, 92:36, 80:67 och 76:40). 

Nedan ges en kortfattad redogörelse för dessa mål. 

Domstolens bedömning 

I följande tre mål godtogs den sökta fastighetsbildningen (14:5/HD T 3027-12, 

05:14 och 04:12). 

Mål 14:5/HD T 3027-1257 avsåg en avstyckning för exploateringsändamål 
inom ett område med strandskydd. Processen med att ta fram en detaljplan fram-

skred under tiden för målets prövning så långt att fastighetsbildningen slutligen 

godtogs av Högsta domstolen. Ett planprogram hade godkänts av byggnads-

nämnden och en genomförandebeskrivning hade upprättats och remitterats till 

berörda. Högsta domstolen gjorde bedömningen att utredningen hade komplette-

rats i väsentliga delar efter att frågan hade prövats av Lantmäteriet och tidigare 

domstolsinstanser. Tillståndsfrågan återförvisades till Lantmäteriet för prövning 

enligt de nu gällande förhållandena.  

I mål 05:14 beviljades tillstånd till avstyckning av ett bebyggt område som i 

planen var avsatt för industriändamål. Avstyckningen ansågs överensstämma 

med såväl den gällande detaljplanen som det nya planförslaget. Även villkoren i 

3 kap. 1 § FBL bedömdes vara uppfyllda. Samtliga instanser var eniga i fråga om 

tillåtligheten. Ärendet avvisades av Högsta domstolen eftersom sökanden åter-

kallade sin ansökan om avstyckning. 

I mål 04:1258 var samtliga instanser ense om att tillåta avskiljande av tre 

fastigheters sjöbodskiften inom ett område med en avstyckningsplan. Hovrätten 

för Västra Sverige slog fast att planarbetet inte hade kommit tillräckligt långt för 

                                                      
56 Dom 2014-04-08. 
57 Målet tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, avsnitten om varaktighet och aktualitet. 
58 Målet tas även upp under kriteriet äldre planer samt i anslutning till 3 kap. 1 § FBL, avsnitten 

om varaktighet och aktualitet. 
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att fastighetsbildningen skulle förhindras eller vilandeförklaras av den anlednin-

gen. 

I följande sex mål nekades den sökta fastighetsbildningen (12:14, 02:19, 00:31, 

92:36, 80:67 och 76:40). 

Mål 12:14 gällde nekade avstyckningar för bostadsändamål från tre fastig-

heter inom ett område med ändrad detaljplan. När fastighetsbildningsärendet 

inleddes gällde en detaljplan från 2004 vilken ändrades under hand genom ett 

beslut som vann laga kraft 2011. Planändringen fick till följd att avstyckningarna 

kom att strida mot en bestämmelse om det maximala antalet tomter. Det rörde sig 

inte om någon mindre avvikelse och Mark- och miljööverdomstolen beslutade 

därför att förrättningen skulle ställas in. Fastighetsägarna fick inte heller gehör för 

sitt argument att planändringen stred mot Europakonventionen genom att använd-

ningen av fastigheterna begränsades.59 I domskälen hänvisade Mark- och miljö-

överdomstolen till rättspraxis där det framgår att fastighetsbildning ska ske med 

utgångspunkt från den plan som gäller vid prövningstillfället: Högsta domstolens 

avgörande den 29 december 2006 i mål Ö 4566-04 (anläggningsförrättning) samt 

Regeringsrättens dom RÅ 1996 ref. 96 (bygglovsärende).  

Mål 02:19 avsåg nekad avstyckning av fyra fastigheter med fritidshus på ofri 

grund, belägna på område som enligt detaljplanen utgjorde grönområde och all-

män platsmark. I detta mål var samtliga instanser ense om att avstyckningen skulle 

nekas. Planärendet hade vilat en längre tid och det var osäkert om och i så fall när 

en planändring skulle kunna genomföras. Högsta domstolen meddelade inte pröv-

ningstillstånd.  

Mål 00:31 gällde nekad delning av en fastighet i två lotter avsedda för bostads-

ändamål inom ett område med en avstyckningsplan från 1933 och en fördjupad 

översiktsplan från 1993. Parallellt med förrättningen pågick ett planarbete som 

resulterade i antagandet av en ny detaljplan 1998. Av såväl översiktsplanen som 

den senare antagna detaljplanen framgick att den minsta tillåtna tomtstorleken var 

1500 kvm. Styckningslotterna nådde inte upp till arealgränsen utan uppgick till 

1200 respektive 1300 kvm. Lantmäterimyndigheten meddelade tillstånd till klyv-

ning då fastighetsbildningen inte stred mot avstyckningsplanen och eftersom man 

ansåg att den även i övrigt uppfyllde villkoren i 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. Ett beslut 

om antagande av en ny detaljplan fattades av kommunen 1998.60 Svea hovrätt 

bedömde målet med utgångspunkt från 3 kap. 1 § FBL. Domstolen framhöll att 

denna bedömning inte bara skulle avse fastigheternas lämplighet utan även inklu-

dera andra, mer allmänna faktorer som exempelvis ”förhållandena i omgiv-

ningen” (hänvisning till prop. 1969:128 s. B 1103). Därför menade man att 

lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL borde inkludera en bedömning av 

                                                      
59 Fastighetsägarnas möjlighet till ekonomisk ersättning för den skada som planändringen kan 

ha orsakat påverkas av om planens genomförandetiden har gått ut, se 14 kap. 9 § PBL. Något 

sådant resonemang kopplat till genomförandetiden förekom inte i det aktuella målet. Domstolen 

konstaterade endast att den nya planen hade vunnit laga kraft. 
60 Kommunens beslut att anta den nya detaljplanen överklagades och vann laga kraft 

2000-12-21, efter att målet hade avgjorts av domstolen. 
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fastigheternas storlek med hänsyn till områdets karaktär. Den sökta klyvningen 

skulle åstadkomma en oönskad förtätning som inte var förenlig med den nya 

detaljplanens bestämmelser om minsta tomtstorlek. Svea hovrätt ansåg liksom 

fastighetsdomstolen att detta inte var förenligt med kraven på samordning mellan 

FBL och PBL att tillåta en sådan fastighetsbildning. Klyvningen nekades eftersom 

den ”skulle medföra en olämplig indelning av området i fastigheter avsedda för 

bostadsändamål”. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 92:3661 nekades ägaren till en fastighet om 1197 kvm avstyckning av en 

obebyggd del av fastigheten belägen inom en byggnadsplan från 1964. 

Styckningslottens storlek (590 kvm) uppnådde inte kravet på minsta tomtstorlek 

(600 kvm). I kommunen pågick arbete med planändring i syfte att utöka bygg-

rätten, något som i sin tur förutsatte större fastigheter. Samtliga instanser nekade 

till den sökta avstyckningen men angav delvis olika skäl för sitt beslut. Hovrätten 

över Skåne och Blekinge beaktade det pågående arbetet och motiverade sitt ställ-

ningstagande med att kravet på minsta tomtstorlek inte uppnåddes. Fastighetsbild-

ningen ansågs inte uppfylla kravet på varaktighet i 3 kap. 1 § FBL. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

Mål 80:67 gällde nekad avstyckning av tre obebyggda fastigheter avsedda för 

fritidsändamål inom ett område med en ca 30 år gammal byggnadsplan. Enligt ett 

förslag till ny generalplan skulle området användas som park- och promenad-

område. Ett nybyggnadsförbud hade tidigare gällt för området och kommunen 

hade lämnat in en ansökan om förlängning. Det var svårt att hitta tillfredsställande 

lösningar för vatten- och avlopp. Stadsarkitektkontoret hade fått i uppdrag att utar-

beta en ny plan utan bebyggelserätt. Sammantaget ansåg fastighetsdomstolen att 

det inte var troligt att något bygglov skulle meddelas inom överskådlig tid. Fastig-

hetsbildningen stred därmed mot villkoren i 3 kap. 1 § FBL. Göta hovrätt lämnade 

besvären utan bifall och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 76:40 nekades avstyckning av tre fastigheter avsedda för bostadsända-

mål inom ett område med byggnadsplan. För området gällde byggnadsförbud i 

avvaktan på att en stadsplan skulle utarbetas. Därigenom ansågs avstyckningen 

även strida mot 3 kap. 1 § FBL. Grund för vilandeförklaring förelåg inte. Samtliga 

instanser var ense om att åtgärden skulle nekas. Göta hovrätt lämnade besvären 

utan bifall och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Även om ett fastighetsbildningsärende kan innehålla svåra avvägningar till följd 

av äldre planer och en pågående planprocess tycks rättstillämpningen vara någor-

lunda enhetlig. Fastighetsbildning ska ske i enlighet med den plan som gäller vid 

prövningstillfället (jfr mål 12:14). Om fastighetsbildning sker parallellt med pågå-

ende planarbete måste den avgörande instansen ta hänsyn till planärendets status 

vid prövningstillfället. Om planärendet har framskridit så långt att resultatet av 

                                                      
61 Målet tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, utformning, samt under 3 kap. 2 § FBL, äldre 

planer. 
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planprocessen är tämligen givet, kan fastighetsbildningen bedömas i linje med 

den nya planen enligt kriterierna i 3 kap. 1 § FBL; se mål 14:5 som avgjordes av 

Högsta domstolen (T 3027-12). I detta fall fanns det dock ingen plan sedan tidi-

gare att ta hänsyn till. Om planprocessen däremot är i en tidig fas (jfr mål 04:12) 

eller om planarbetet har stannat av (jfr mål 02:19) är resultatet av planarbetet mer 

osäkert. Även i dessa fall sker lämplighetsprövningen med utgångspunkt från 

3 kap. 1 § FBL men då med stöd av rådande planförhållanden.  

4.2.5 Strandskydd 

Fastighetsbildning får inte ske så att syftet med strandskyddet motverkas vilket 

framgår av 3 kap. 2 § 2 st. FBL. Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kap. 

13-18 §§ MB. Strandskyddet omfattar i normala fall land- och vattenområdet 

100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd, men kan utökas till maximalt 

300 meter om det finns särskilda behov (7 kap. 14 § MB). Reglerna om generellt 

strandskydd infördes 1975. Sedan dess utförs tomtplatsavgränsningar i samband 

med enskilda beslut om undantag från strandskyddet, så kallad strandskydds-

dispens. En tomtplats utgår i första hand från hemfridszonen men behöver inte 

sammanfalla med fastighetens gränser. Tomtplatsen kan dock inte sträcka sig 

utanför gränsen för fastigheten (Naturvårdsverket och Boverket 2012). En tomt 

får normalt inte gå ner till strandlinjen (prop. 1997/98:45 del 2 s. 91).62 Marken 

innanför tomtplatsavgränsningen och hemfridszonen utgör fastighetsägarens pri-

vata område, där allmänheten inte har rätt att vistas (framgår av 4 kap. 6 § 1 st. 

och 12 kap. 4 § brottsbalken). Tomtplatsavgränsning och hemfridszon respektive 

fastighetsgräns illustreras i figur 4.16. 

 

Figur 4.16: Illustration av tomtplatsavgränsning (Ulrika Åkerlund, Boverket). 

                                                      
62 Av förarbetena till miljöbalken framgår även att en tomtplats för fritidsbebyggelse inte bör 

uppgå till mer än 2000 kvm men att topografi och vegetation är avgörande samt att vägledning 

ska tas av förhållandena på orten. Enligt Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer bör tomt-

platser vid kusten avgränsas till högst 1500 kvm (Handbok 2009:4 s. 139). 
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Dispens från strandskyddet beviljas av kommunen eller länsstyrelsen. Länsstyrel-

sen har under vissa förutsättningar även möjlighet att upphäva strandskyddet i ett 

visst område. Sedan 2009 (lag om ändring av miljöbalken, SFS 2009:532) finns 

det särskilda möjligheter att upphäva strandskyddet eller medge dispens i sådana 

områden som är lämpliga för landsbygdens utveckling. Vid denna lagändring 

infördes det samtidigt en förtydligande lagregel om att strandskyddsdispens inte 

ska omfatta området närmast strandlinjen (7 kap. 18 f § MB). Regeln är till för att 

säkerställa allmänhetens möjlighet till fri passage och för att bevara goda livs-

villkor för växt- och djurlivet (prop. 2008/09:119 s. 76 f.).63 Kommunen har också 

vissa möjligheter att upphäva strandskyddet inom ett område genom en bestäm-

melse i detaljplanen (4 kap. 17 § PBL).  

Följande redogörelse utgår från fastighetsbildningsperspektivet. Att frågor om 

strandskydd är vanligt förekommande i fastighetsbildningsärenden bekräftas av 

det stora antalet mål som förekommer på detta tema, 68 stycken före gallring. För 

att göra framställningen tydligare har målen delats upp i följande kategorier: 

• Ny bebyggelse; nybildning eller ombildning 

• Befintlig bebyggelse; nybildning 

- Stora bostadsfastigheter 

• Befintlig bebyggelse; ombildning 

Vid denna granskning av gällande rätt har samtliga rättsfall inom tidsperioden 

1972 till och med 2016 studerats. Eftersom berörda regelverk har genomgått vissa 

förändringar har dock fokus i första hand legat på de senast avgjorda målen samt 

mål från Högsta domstolen. I nedanstående redogörelse lyfts exempel fram från 

respektive kategori.  

Domstolens bedömning 

Sammanlagt tio mål behandlar fastighetsbildning för ny bebyggelse, både om- och 

nybildning, inom område med strandskydd (Lantmäteriets rättsfallsreferat 15:11, 

89:34, 84:76, 84:66, 81:5/NJA 1981 s. 581, 79:6/NJA 1979 s. 368, 77:14/NJA 

1977 s. 243, 77:13/NJA 1977 s. 235, 76:25 och 75:9). Enbart i två av dessa fall 

godtogs fastighetsbildningen (15:11 och 89:34). Mål 15:11 tas upp i anslutning 

till 3 kap. 1 § FBL, avsnitten om varaktighet och aktualitet samt under 3 kap. 3 § 

FBL. I mål 89:34 var samtliga instanser ense och byggnadsnämnden hade lämnat 

ett positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus. I resterande åtta mål 

nekades genomförandet av den sökta fastighetsbildningen. Inte i något av dessa 

mål var instanserna ense i fråga om tillåtligheten. Sammanlagt fyra mål avgjordes 

                                                      
63 Strandskyddet stärktes till viss del redan genom lagen om hushållning av naturresurser m.m. 

(SFS 1987:12). Genom ett tillägg i naturvårdslagen (SFS 1964:822) utökades skyddet så att det 

inte bara skulle gälla friluftslivet utan även omfatta växt- och djurlivet (prop. 1993/94:229 

s. 9 f.). 
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av Högsta domstolen. I det följande redogörs för de två senast avgjorda målen 

från Högsta domstolen (81:5/NJA 1981 s. 581 och 79:6/NJA 1979 s. 368) varav 

det förstnämnda får anses vara av störst betydelse för tolkningen av bestämmel-

serna om strandskydd i 3 kap. 2 § 2 st. FBL. 

I mål 81:5/NJA 1981 s. 581 nekades avstyckning av en obebyggd fastighet 

om 2300 kvm avsedd för fritidsbebyggelse, belägen invid en ca tio meter bred å. 

De myndigheter som yttrade sig i målet ansåg att fastighetsbildningen stred mot 

bestämmelserna om strandskydd i 3 kap. 2 § 2 st. FBL. Högsta domstolen 

instämde i myndigheternas bedömning och ansåg att avstyckningen motverkade 

syftet med strandskyddet. Bland de argument som framfördes i målet framhöll 

Högsta domstolen särskilt följande. Om bebyggelse uppfördes på stycknings-

lotten skulle det få negativa konsekvenser för friluftslivet på andra stränder i när-

heten, också på andra sidan ån. Bedömningen borde inte enbart grundas på 

nuvarande förhållanden, utan hänsyn skulle även tas till framtida utnyttjande av 

strandområdet för rekreationsändamål. Eftersom hinder mot fastighetsbildningen 

förelåg enligt 3 kap. 2 § 2 st. FBL fastställdes fastighetsdomstolens beslut att 

ställa in förrättningen.  

I mål 79:6/ NJA 1979 s. 368 vägrades avstyckning av tre obebyggda lotter för 

fritidsändamål inom område med strandskydd längs med Dalälven. Högsta 

domstolen gjorde bedömningen att avstyckningen inte ”i nämnvärd mån” mot-

verkade syftet med strandskyddet eftersom det fortfarande fanns möjligheter till 

passage mot älven. Däremot ansågs avstyckningen komma att motverka en 

lämplig planläggning av området varför den stred mot 3 kap. 3 § FBL. 

Sammanlagt 33 mål behandlar nybildning av fastigheter för befintlig bebyggelse 

inom område med strandskydd (Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:10, 13:14, 

10:14, 08:29, 08:8, 03:5, 98:16, 95:7, 89:27, 88:6, 87:7, 86:26, 84:73, 84:36, 

84:21, 83:18, 83:13, 82:43, 82:42, 82:22, 81:31/NJA 1981 s. 1155, 80:37, 80:1, 

79:1/NJA 1979 s. 21, 77:26, 77:8, 76:32, 76:9, 75:7, 73:21/NJA 1973 not C 111, 

73:1, 72:25/NJA 1972 not C 27 och ett i rättsfallsregistret orefererat mål, 

Hovrätten för Västra Sverige Ö 4043-9964). Den sökta fastighetsbildnings-

åtgärden nekades i fem fall med hänvisning till att syftet med strandskyddet mot-

verkades (95:7, 84:21, 82:43, 76:9 och Hovrätten för Västra Sverige Ö 4043-99). 

I samtliga dessa mål skedde fastighetsbildningen för fritidsbostadsändamål. I tre 

mål godtogs inte förstahandsyrkandet medan andrahandsyrkandet ansågs uppfylla 

kraven i 3 kap. 2 § 2 st. FBL (16:10, 08:29 och 84:36).65 I resterande 23 mål gjorde 

den avgörande instansen bedömningen att fastighetsbildningen var tillåten och att 

den inte motverkade syftet med strandskyddet. I det följande redogörs för det 

senast avgjorda målet.  

                                                      
64 Utslag 2000-11-08. 
65 Ett mål återförvisades till fastighetsbildningsmyndigheten för fortsatt handläggning (84:36) 

medan ett annat mål återförvisades för prövning av förutsättningarna enligt 3 kap. 1 och 3 §§ 

FBL (08:29). I det tredje målet fastställdes lantmäterimyndighetens beslut (16:10). 
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Mål 16:10 gällde tillstånd för avstyckning av två bebyggda arrendetomter 

avsedda för fritidsändamål inom område med strandskydd (se figur 4.17). Sökan-

dens förstahandsyrkande var avstyckning ner till strandlinjen, ca 20–25 meter från 

fritidshusen. Marken mellan tomtplatserna och sjön utgjordes av en slänt med en 

nivåskillnad om ca sex meter. Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte till-

stånd för avstyckning till strandlinjen men medgav avstyckning i enlighet med 

andrahandsyrkandet, i vilket ett område mellan fritidshusen och strandlinjen 

undantogs. Som skäl för sitt beslut angav domstolen att området närmast stranden 

inte var ianspråktaget som tomtmark och inte heller ingick i fritidshusens 

hemfridszon. Förekomsten av byggnation vid stranden och i vattnet (bryggor, 

bastu) medförde inte någon annan bedömning. Inte heller påverkades bedöm-

ningen av sökandens önskemål om fri utsikt mot sjön. Genom att utelämna ett 

utrymme närmast strandlinjen säkerställdes en fri passage för allmänheten 

samtidigt som växt- och djurlivets livsvillkor bevarades. 

 

 

Figur 4.17: Mål 16:10, strandskydd, nybildning av fastigheter för befintlig 

bebyggelse. Avstyckning av två bebyggda arrendetomter från Källarp 1:3 i 
Jönköpings kommun godtogs enligt andrahandsyrkandet (ägofigur 1 respek-

tive 2). Utsnitt från kartbilaga KA2, upprättad 2016-11-24 (förrättningsakt 
0680K-4704). 
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Fler av de mål som behandlar nybildning av fastigheter för befintlig bebyggelse 

inom område med strandskydd tar upp risken för ändrad markanvändning och 

privatisering. I dessa fall kretsar bedömningen oftast kring fler villkor till skydd 

för allmänna intressen i 3 kap. FBL. Förutom 3 kap. 2 § är ofta 3 kap. 1 och 

3 §§ FBL centrala i dessa mål (Lantmäteriets rättsfallsreferat 08:29, 08:8, 89:27, 

88:6, 87:7, 84:36, 84:21, 80:1, 79:1/NJA 1979 s. 21, 77:26, 76:9 och ett i rätts-

fallsregistret orefererat mål, Hovrätten för Västra Sverige Ö 4043-9966).  

I mål 79:1/NJA 1979 s. 21 godtogs en avstyckning av ett område om 

ca 2600 kvm kring en 16 kvm stuga med enklare standard, på en skärgårdsö inom 

ett obrutet kustområde (se figur 4.18). Styckningslotten låg inom strandskyddat 

område och berördes av riksintresse för det rörliga friluftslivet och den vetenskap-

liga naturvården. Avstyckningen tillstyrktes av byggnadsnämnden men avstyrktes 

av länsstyrelsen. Länsstyrelsen menade att effekten av en avstyckning skulle bli 

att användningen av fastigheten skulle förändras och intensifieras. Samtliga 

instanser var ense om att avstyckningen var tillåten. Högsta domstolen gjorde 

bedömningen att avstyckningen endast innebar ”ett befästande av ett sedan länge 

bestående faktiskt förhållande”. Med hänsyn till hur den aktuella byggnaden hade 

nyttjats hittills gjorde domstolen bedömningen att det inte var troligt att fastig-

hetsbildningen skulle medföra ett ändrat eller intensifierat nyttjande i någon 

nämnvärd mening. Inte ens om en mindre tillbyggnad skulle uppföras. Man fram-

höll att ett beslut om fastighetsbildning inte kunde tolkas som ett godkännande av 

ytterligare byggnadsåtgärder. Sådana fick i förekommande fall hanteras inom 

ramen för bygglov och dispens. Sammanfattningsvis ansågs fastighetsbildningen 

uppfylla villkoren i 3 kap. 1, 2 och 3 §§ FBL varför den godtogs av Högsta 

domstolen. Senare ansökte fastighetsägaren om bygglov för att uppföra ett 

fritidshus om 80 kvm (se mål 81:27). Den befintliga stugan var tänkt att flyttas 

inom fastigheten och det nya huset uppföras på dess plats. Varken länsstyrelsen 

eller regeringen ansåg att det fanns särskilda skäl för att medge undantag från 

gällande byggnadsförbud och något bygglov beviljades inte. Av fastighetens 

taxeringsuppgifter (2017-06-21) framgår att en ny bostadsbyggnad om 85 kvm 

uppfördes 2008. På fastigheten står ytterligare två mindre byggnader. Ingen av 

dessa överensstämmer med placeringen av den ursprungliga fritidsstugan. En 

brygga har uppförts till förmån för stamfastigheten med stöd av det officialservitut 

som beslutades vid avstyckningen.  

 

                                                      
66 Utslag 2000-11-08. 
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Figur 4.18: Mål 79:1/NJA 1979 s. 21, strandskydd, nybildning av fastigheter för 

befintlig bebyggelse. Avstyckning från Lammskär 1:8 i Söderköpings kommun 

godtogs av Högsta domstolen. Utsnitt från kartbilaga KA, upprättad 1979 
(vänster, förrättningsakt 05-STA-967). Ortofoto med gränser avseende styck-

ningslotten Lammskär 1:27, 2017-06-21 (höger, GeoVy). 

Bland de avgöranden som behandlar nybildning av bostadsfastigheter med befint-

lig bebyggelse återfinns tio mål som avser nybildning av stora bostadsfastigheter 

med befintlig bebyggelse inom område med strandskydd (Lantmäteriets rättsfalls-

referat 13:1467, 03:5, 98:16, 95:7, 86:26, 80:37, 76:9, 75:7, 73:21/NJA 1973 

not C 111 och 73:1). Av de berörda målen nekades fastighetsbildning i tre fall 

(95:7, 76:9 och 73:21/NJA 1973 not C 111). Nedan beskrivs ett mål i vilket fastig-

hetsbildningen godtogs (03:5) och ett mål som resulterade i att den sökta åtgärden 

nekades (95:7). Frågan om stora bostadsfastigheter inom område med strand-

skydd tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, avsnittet om omfång. 

I mål 03:5 godtogs delning av en fastighet bestående av två öar om 17 respek-

tive 5 hektar, båda bebyggda med bostadshus. Fastigheten var belägen inom ett 

område av riksintresse, bland annat för det rörliga friluftslivet (enligt 3 och 4 kap. 

MB) (se figur 4.19). Lantmäteriet ställde in förrättningen eftersom man ansåg att 

avstyckningen stred mot 3 kap. 1, 2, 5-7 §§ FBL. Fastighetsdomstolen lämnade 

fastighetsägarens överklagande utan bifall med hänvisning till 3 kap. 1 och 2 §§ 

FBL. Domstolen framhöll att fastighetsbildning normalt ska överensstämma med 

den aktuella tomtplatsen, i enlighet med förarbetsuttalanden och praxis i fråga om 

fastighetsbildning för bostadsändamål inom område med strandskydd. Några sär-

skilda skäl för att frångå detta hade inte framkommit. Man bedömde att risken var 

betydande för att hemfridszonen skulle utökas och att allmänhetens tillträde däri-

genom skulle begränsas. Svea hovrätt gjorde en annan bedömning och menade att 

avstyckningen inte innebar någon förändring av rådande förhållanden. Domstolen 

lyfte särskilt fram två förarbetsuttalanden rörande stora bostadsfastigheter, dels 

                                                      
67 I mål 13:14 ligger fokus på bedömningen av om en våtmark skulle betraktas som en insjö 

med strandskydd enligt 7 kap. 13 § MB. Mark- och miljööverdomstolen gjorde bedömningen 

att det inte var fråga om en insjö varför strandskyddet inte förhindrade fastighetsbildning.  
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att marktillgångarna från samhällssynpunkt ska utnyttjas effektivt, dels betydel-

sen av att det rörliga friluftslivet inte påverkas genom att allmänhetens fria 

tillträde motverkas eller försvåras. Förhållandena på platsen ansågs vara så 

speciella att storleken på fastigheten inte behövde utgöra ett hinder mot den sökta 

fastighetsbildningen. Hänsyn togs till fastighetsägarens intresse av att bedriva 

näringsverksamhet som bidrog till en levande skärgård samt underlättade aktuell 

generationsväxling genom att skapa förutsättning för fast boende på öarna. Då 

fastighetsbildningen inte ansågs medföra några försämringar från allmän syn-

punkt fick fastighetsägarens intresse väga tyngst. Ärendet återförvisades till 

lantmäterimyndigheten för genomförande av avstyckningen.  

 

 

Figur 4.19: Mål 03:5, strandskydd, nybildning av fastigheter för befintlig bebygg-

else. Delning av en fastighet bestående av två öar genom avstyckning. Resultatet 

blev två fastigheter om ca 17 respektive 5 hektar, Södra Stavsudda 1:43 (Lilla 
Fjärdholmen, stamfastighet) och 1:340 (Stora Fjärdholmen, styckningslott) i 

Värmdö kommun. Kartan skapad 2017-06-22 (GeoVy). 

Mål 95:7 avsåg nekad avstyckning av en fastighet om 6090 kvm med ett befintligt 

fritidshus. Större delen av fastighetens areal ingick i ett område med strandskydd. 

Fastighetsbildningsmyndigheten genomförde avstyckning av en strandtomt. I 

beslutsskälen angavs en tomtplatsavgränsning som innebar att området närmast 

stranden skulle förbli allemansrättsligt tillgängligt. Länsstyrelsen besvärade sig 

över fastighetsbildningsbeslutet och pekade på risken för att markens karaktär 

skulle förändras om den ingick i en bostadsfastighet. Fastighetsdomstolen beslu-

tade att förrättningen skulle ställas in. Att säkerställa bad- och båtplats samt 

möjliggöra siktröjning mot sjön motiverade inte en avstyckning av en större 
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fastighet än vad som krävdes för fritidsbostadsändamål. Eftersom fastigheten inte 

skulle användas för mindre djurhållning eller odling menade domstolen att 

fastighetsbildningsmyndighetens tomtplatsavgränsning var omotiverad. Den sak-

nade dessutom rättsverkan (hänvisning till bet. 1990/91:BoU3). Domstolen ansåg 

att avstyckningen av området uppenbart motverkade syftet med strandskyddet. En 

avstyckning skulle innebära ett ställningstagande att hela området fick användas 

som tomt, med följden att allemansrätten utsläcktes. Hovrätten för Västra Sverige 

avslog överklagandet och fastställde fastighetsdomstolens beslut att ställa in 

förrättningen utan att ytterligare motivera skälen för detta.  

Sammanlagt 23 mål behandlar ombildning av fastigheter med befintlig bebyggelse 

inom område med strandskydd (Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:22, 15:27, 12:6, 

09:23, 09:6, 09:4, 08:7, 07:20, 03:17, 02:29, 01:27, 99:24, 95:12, 94:22, 93:15, 

92:34, 91:24, 86:28, 81:31/NJA 1981 s. 1155, 80:36, 79:18/NJA 1979 s. 466, 

79:10 och 76:20). Flera av dessa mål har även tagits upp under bedömningen av 

3 kap. 1 § FBL, avsnitten om omfång, aktualitet och andra tillvägagångssätt. Den 

sökta fastighetsbildningsåtgärden nekades i tio fall med hänvisning till att syftet 

med strandskyddet motverkades (16:22, 15:27, 09:4, 02:29, 99:24, 94:22, 93:15, 

92:34, 91:24 och 76:20). I tre fall godtogs inte förstahandsyrkandet medan andra-

handsyrkandet ansågs uppfylla kraven i 3 kap. 2 § 2 st. FBL (09:6, 07:20, 86:28). 

I det följande redogörs för två mål från Högsta domstolen där fastighetsbildningen 

godtogs följt av de två senast nekade fastighetsregleringarna.  

I två mål som avgjordes av Högsta domstolen (81:31/NJA 1981 s. 1155 och 

79:18/NJA 1979 s. 466) godtogs bildandet av restfastigheter för bostads- 

respektive fritidsbostadsändamål inom områden med strandskydd. Tillåtligheten 

avgjordes i båda fallen med stöd av undantagsreglerna i 3 kap. 9 § FBL (se även 

avsnittet som behandlar denna paragraf).  

Högsta domstolens motiv för att tillåta fastighetsbildning inom strandskyddat 

område i mål 81:31/NJA 1981 s. 1155 var att det berörda strandområdet utgjorde 

hävdad gårdsmiljö i anslutning till tomtplatsen. Utöver gården som utgjorde bruk-

ningscentrum fanns ingen annan bebyggelse i närheten av den aktuella sjön. 

Högsta domstolens bedömning var att fastighetsbildningen inte hade någon nämn-

värd inverkan på det rörliga friluftslivet.  

I mål 79:18/NJA 1979 s. 466 konstaterade Högsta domstolen att det inte fanns 

några som hade intresse av att köpa marken närmast sjön och att marken dessutom 

saknade intresse för skogsbruket. Allmänhetens tillgång till den oländiga stranden 

bedömdes inte påverkas av fastighetsbildningen utöver den inskränkning som 

redan fanns genom den befintliga bebyggelsen. Syftet med strandskyddsbestäm-

melserna motverkades därmed inte. 

I mål 16:22 nekades överföring av en 28 600 kvm stor bostadsfastighet med 

tillhörande skog till en obebyggd grannfastighet om ca 5800 kvm. Några av bygg-

naderna på den större fastigheten var belägna nära gränsen mot den obebyggda 

fastigheten (se figur 4.20). För båda fastigheterna gällde ett utökat strandskydd 

till 300 meter på land och 100 meter i vattnet. Fastigheterna ingick även i ett 
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område av riksintresse, främst för det rörliga friluftslivet men även för dess sam-

lade natur- och kulturvärden (enligt 4 kap. MB). Mark- och miljödomstolen 

instämde i vad länsstyrelsen anförde, att för tillfället ointressanta områden kan få 

betydelse längre fram (hänvisning till prop. 2008/09:119 s. 36 samt prop. 

1997/98:465 del 2 s. 89) och att enbart risken för att markens karaktär kan komma 

att förändras när mark inom strandskyddsområde tillåts ingå i en bostadsfastighet 

kan medföra att syftet med strandskyddet motverkas (hänvisning till NJA 1971 

s. 421).68 Fastighetsregleringen ansågs strida mot 3 kap. 1 och 2 §§ FBL. Undan-

tagsbestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL ansågs inte vara tillämplig, varför 

förrättningen ställdes in. Mark- och miljööverdomstolen instämde i mark- och 

miljödomstolens bedömning och fastställde domen.  

 

 

Figur 4.20: Mål 16:22, strandskydd, ombildning av fastigheter för befintlig 
bebyggelse. Överföring av Rävsta 5:29 till Rävsta 5:101 i Sigtuna kommun god-

togs inte. Ortofoto med gränser, 2017-06-26 (GeoVy). 

                                                      
68 Jfr prop. 1964:148 Förslag till naturvårdslag m.m. av vilken det framgår att allmänhetens 

tillträde kan försvåras av anläggningar såsom inhägnader, trädgårdsanläggningar, sittplatser och 

bryggor (s. 58). 
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I mål 15:27 nekades tvångsvis överföring av ett 550 kvm stort markområde till 

en knappt 2000 kvm stor bostadsfastighet, belägen vid norrlandskusten (se figur 

4.21). Byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillstyrkte fastighetsregleringen. 

Mark- och miljödomstolen nekade till överföring av den södra passagen men god-

tog överföring av området mellan bebyggelse och strand, från och med en befint-

lig brygga och norrut (strandområdet). Vid den avgörande instansen, Mark- och 

miljööverdomstolen, inskränktes prövningen till att enbart handla om strandom-

rådet. Detta område ansågs inte vara ianspråktaget, vare sig som tomtmark eller 

på något annat sätt som skulle medföra att det saknade betydelse för strand-

skyddets syften. Att en byggnad låg nära gränsen till det berörda området 

medförde inte någon annan bedömning. Inte heller ansågs bryggan förhindra 

allmänhetens passage. Ett hovrättsråd var skiljaktig och ville att mark- och miljö-

domstolens beslut, att tillåta en överföring av strandområdet, skulle stå fast. 

 

 

Figur 4.21: Mål 15:27, strandskydd, ombildning av fastigheter för befintlig 

bebyggelse. Tvångsvis överföring av 550 kvm från Idenors-Hamre 3:3 till 3:12 

(ägofigur 1) i Hudiksvalls kommun, nekades. Utsnitt från kartbilaga KA1, upp-
rättad 2013-03-08 (förrättningsakt 2184-13/23). 
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Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Att strandskydd är en ständigt aktuell fråga bekräftas av det stora antalet dom-

stolsavgöranden samt att det finns ett stort antal rapporter, artiklar och examens-

arbeten på detta tema. Det stora antalet mål som behandlar fastighetsbildning 

inom strandskyddat område kan också ses som en indikator på att det är attraktivt 

med boende nära vatten. De enskildas primära önskemål visar att fastigheterna 

gärna får vara förhållandevis stora, dvs. innefatta mer än bara tomtmark, och 

inkludera mark fram till strandlinjen. Vad gäller fastighetsbildning för befintlig 

bebyggelse är det inte ovanligt att fastighetsbildningen slutligen genomförs i 

enlighet med ett andrahandsyrkande, vilket innebär att en mindre fastighet godtas 

i jämförelse med den som ansökan ursprungligen gällde. Utvecklingen av lagstift-

ningen har inte inneburit några större skärpningar av bestämmelserna som rör 

fastighetsbildning inom strandskyddade områden. Lagändringen som skedde 

2009 har såvitt gäller förutsättningarna för dispens från strandskyddet mer karak-

tären av ett förtydligande (7 kap. 18 f § MB om fri passage m.m., SFS 2009:532) 

vilket påverkar tomtplatsavgränsningarna som i sin tur får effekt på fastighets-

bildningen. Däremot tycks det vara så att tillämpningen liksom kontrollen av lag-

stiftningens efterlevnad har skärpts (jfr Länsstyrelsen i Stockholm 2017-06-28).69 

Det kan inte uteslutas att några äldre strandskyddsmål skulle ha fått en annan 

utgång om de hade tagits upp till prövning i dag. 

Några direkta indikationer på att strandskyddsreglerna tillämpas på olika sätt 

inom olika län eller kommuner har inte framkommit vid granskningen av de aktu-

ella fastighetsbildningsmålen. Svaret på den frågan får i stället sökas genom 

jämförelser av dispensärenden, vilket ligger utanför ramen för denna studie.  

Avseende målen om strandskydd i samband med fastighetsbildning för ny 
bebyggelse, både nybildning och ombildning, görs följande iakttagelse. Det tycks 

vara förhållandevis enkelt för de allmänna intressenas företrädare att hindra 

fastighetsbildning inom strandskyddat område genom att motivera sitt ställnings-

tagande med att strandskyddet motverkas. Av vad som kan utläsas av rättsfallen 

tycks det inte krävas någon närmare motivering till hur åtgärderna motverkar 

syftet med strandskyddet. Främst kommunens inställning tycks ha betydelse för 

synen på tillåtligheten (jfr mål 89:34 och 81:5/NJA 1981 s. 581). För nybildning 
av fastigheter för befintlig bebyggelse är förhållandet det omvända. Av 33 mål 

nekas fastighetsbildning med anledning av att strandskyddet motverkas endast i 5 

fall vilka samtliga avser bebyggelse för fritidsändamål. Att prövningen oftast 

faller ut till fördel för de enskilda i dessa mål är ganska naturligt med tanke på att 

fastighetsbildningen vid förrättningstillfället bekräftar en redan befintlig mark-

användning – en markanvändning som i praktiken kan komma att förändras över 

tid (jfr mål 79:1/NJA 1979 s. 21). Även bildandet av relativt stora fastigheter kan 

godtas när det gäller befintlig bebyggelse. En återkommande fråga är huruvida 

det går att åstadkomma fri passage för allmänheten längs med strandlinjen. Vid 
                                                      
69 Se även examensarbetet Dispens från strandskyddet – En jämförelse före och efter lag-

ändringen 2009 (Jeppsson Krell 2012) samt Fri passage och tomtplatsavgränsning (Pantzar 

2012). 
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denna bedömning är risken för ändrad markanvändning och privatisering faktorer 

av central betydelse. 

Bedömningen av strandskyddsfrågan enligt 3 kap. 2 § 2 st. FBL i fastighets-

bildningsmål kombineras ofta med prövningen av tillåtligheten enligt 3 kap. 1 och 

3 §§ FBL. Detta blir extra tydligt i fråga om stora fastigheter i strandnära lägen. I 

dessa fall får hushållningen med mark betydelse på flera sätt. Hushållningsaspek-

ten kan dels härledas till argumentet att fastigheter inte ska tillåtas bestå av mer 

mark än vad som varaktigt kan utnyttjas (3 kap. 1 § FBL), dels kopplas till den 

styrning som samhället önskar åstadkomma i form av framtida bebyggelse-

planering (3 kap. 3 § FBL).  

4.2.6 Övriga föreskrifter om mark och byggande 

Av de föreskrifter och bestämmelser som gäller för markens bebyggande och 

användning är det strandskyddsfrågorna som prövas i de allra flesta fall, ibland i 

kombination med andra områdesskydd (jfr Lantmäteriets rättsfallsreferat 09:23, 

09:4, 07:20, 99:24, 95:12, 85:39, 80:37, 79:1/NJA 1979 s. 21 och 76:32). I det 

följande redogörs för de mål som i första hand behandlar andra områdesskydd än 

strandskydd (Lantmäteriets rättsfallsreferat 07:20, 75:3, 99:26/NJA 1999 s. 735, 

84:47 och 76:16).  

Domstolens bedömning 

Först i ordningen redovisas två mål som har resulterat i godtagen fastighetsbild-

ning, 07:20 som avser fornlämningar och 75:3 som gäller byggnadsförbud enligt 

49 § väglagen. 

I mål 07:20 godtogs en viss utökning av en bostadsfastighet med ett 

skogbevuxet markområde berört av fornlämningar (se figur 4.22). Markområdet 

omfattades även av strandskydd samt låg inom ett Natura 2000-område beläget 

mellan två naturreservat. I första hand önskade sökanden en överföring av ca 7000 

kvm och om inte detta var möjligt ett mindre område om drygt 4500 kvm. 

Eftersom skogen var ointressant att sköta ur skogsbrukssynpunkt och den 

mottagande fastigheten var beroende av ved som energikälla fanns det inte skäl 

att neka fastighetsbildningen med anledning av villkoren i 3 kap. 1 § FBL. I stället 

kom bedömningen att koncentreras till 3 kap. 2 § 2 st. FBL. Fastighetsdomstolen 

godtog en överföring av det mindre markområdet. Beslutet överklagades av 

länsstyrelsen som ansåg att fastighetsbildningen var olämplig med anledning av 

Natura 2000-området och fornlämningarna. Svea hovrätt godtog fastighets-

regleringen med motiveringen att fastighetsbildningen inte motverkade skyddet 

för fornlämningarna. Syftet med skyddet för fornlämningarna var att dessa skulle 

”bevaras i en lämplig miljö” (hänvisning till prop. 1987/88:104 s. 73). Enligt dom-

stolens bedömning medförde fastighetsbildningen enbart en marginell påverkan 

på denna miljö. Fastighetsgränsen var dragen på ett betryggande avstånd från 

fornlämningarna och hänsyn hade tagits till allmänhetens åtkomst. Området 

mellan fornlämningarna utgjordes av tomtmark som var ianspråktagen sedan lång 
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tid tillbaka. Inte heller fanns det något som visade att fastighetsbildningen skulle 

motverka syftet med strandskyddet eller Natura 2000-området. 

 

 

Figur 4.22: Mål 07:20, övriga föreskrifter om mark och byggande, fornläm-

ningar. Överföring av markområde från Gälkhyttan 3:15 till 3:10 (ägofigur 1) i 

Nyköpings kommun, godtogs i enlighet med andrahandsyrkandet. Utsnitt från 
kartbilaga KA, registreringsdatum 2008-03-12 (förrättningsakt 0480-05/96). 

I mål 75:3 godtogs avstyckning av en fastighet avsedd för fritidsändamål inom 

ett område med byggnadsförbud enligt 49 § väglagen. Svea hovrätts motiv för att 

tillåta avstyckningen var att byggnation hade påbörjats i enlighet med ett bygglov 

som beviljades innan byggnadsförbudet tillkom. Den kommande vägomlägg-

ningens (E4) sträckning var osäker liksom när i tiden byggnationen skulle ske. Ett 

hovrättsråd var skiljaktig. 

Följande tre mål har resulterat i ett nekande, 99:26/NJA 1999 s. 735 och 84:47 

som båda berör naturreservat samt 76:16 som behandlar riksintresse för kultur-

vård och skydd för landskapsbilden.  

Mål 99:26/NJA 1999 s. 735 avsåg nekad avstyckning av en fastighet avsedd 

för fritidsändamål inom ett område med både detaljplan och naturreservat. Det 

berörda området arrenderades sedan 1961 av sökanden som också ägde ett 
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fritidshus på styckningslotten. Ingen instans ansåg att detaljplanen förhindrade 

avstyckning. Naturreservatet syftade till att bevara Sandhammarens natur- och 

kulturvärden samt säkerställa tillgängligheten för allmänheten. Enligt 

reservatsföreskrifterna gällde förbud mot avstyckning. Högsta domstolen pekade 

på att ett flertal av föreskrifterna var till för att förhindra att enskilda intressen 

skulle inkräkta på de allmänna. Högsta domstolen instämde i länsstyrelsens åsikt 

att en godtagen avstyckning riskerade att efterföljas av fler liknande ansökningar 

för vilka ett bifall skulle bli vägledande. Högsta domstolen beaktade särskilt att 

förbudet mot avstyckning var ”uttryckligt och ovillkorligt” och att länsstyrelsen 

hade avstyrkt fastighetsbildning. Avstyckningen ansågs motverka syftet med 

reservatsbestämmelserna varför lantmäterimyndighetens beslut att ställa in för-

rättningen fastställdes. 

I mål 84:47 nekade samtliga instanser till avstyckning av två områden inom 

Gysinge naturreservat. Sandvikens kommun motiverade sin ansökan om avstyck-

ning med att områdena skulle användas för att anlägga en enklare landningsplats 

för fritidsbåtar, vilket skulle underlätta för det rörliga friluftslivet. Syftet med 

anläggningen var att ge både boende och turister möjlighet att uppleva naturen. 

Länsstyrelsen avstyrkte avstyckningen. Man menade att de berörda områdena 

innehöll skyddsvärda objekt och ansåg att angöringsplatserna skulle öka nyttjan-

det av områdena på ett sätt som riskerade att skada naturen samt växt- och djurli-

vet. Fastighetsdomstolen ansåg att det var uppenbart att anläggningen skulle kräva 

ytterligare anordningar för t.ex. förtöjning och sophantering. Kommunen hade 

dessutom uttryckt att en enklare körväg kunde bli aktuell. Fastighetsdomstolen 

hänvisade till naturvårdslagens förarbeten av vilka det framgår att ett yttrande från 

den myndighet som har utfärdat reservatsbestämmelserna ska tillmätas stor vikt. 

Eftersom länsstyrelsen bestämt ansåg att avstyckningarna skulle motverka syftet 

med reservatet lämnades kommunens överklagan utan bifall. Hovrätten för Nedre 

Norrland lämnade kommunens besvär utan bifall utan ytterligare motivering. 

I mål 76:16 nekades avstyckning av en fastighet avsedd för fritidsändamål, 

bebyggd med ett äldre bostadshus. Styckningslotten låg i anslutning till en kyrka 

och hällristningar, en kulturhistorisk miljö av riksintresse samt berörd av förord-

nande om skydd för landskapsbilden. Fastighetsbildningen nekades av Hovrätten 

för Västra Sverige eftersom den ansågs påverka miljön kring kyrkan negativt och 

motverka lämplig planläggning av området. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

De fem mål som redovisas i detta avsnitt kan i första hand ses som exempel på 

situationer där andra restriktioner än strandskydd påverkar fastighetsbildningens 

tillåtlighet. I de mål där den sökta fastighetsbildningsåtgärden nekas har läns-

styrelsens åsikt haft stor betydelse för målens utgång (jfr mål 99:26/NJA 1999 

s. 735 och mål 84:47). I målet om fornlämningar (07:20) gör dock Svea hovrätt 

en annan bedömning än länsstyrelsen.  
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4.2.7 Sammanfattande diskussion avseende 3 kap. 2 § FBL 

Att fastighetsbildning ska följa planer och bestämmelser är inte kontroversiellt, 

vare sig i lagstiftningen, dess förarbeten eller i domstolspraxis. Det finns ett visst 

tolkningsutrymme som i och för sig leder till att bedömningarna skiljer sig åt 

ibland, men paragrafen upplevs ändå vila på en stabil grund i detta avseende.  

I vilken grad syftet med strandskyddet motverkas, eller för den delen även 

andra former av områdesskydd eller föreskrifter som rör markens användning 

eller bebyggande, beror på många fler faktorer än fastigheternas utformning. Lag-

stiftningen som styr dispensgivning samt rutiner för tillsyn, uppföljning och 

kontroll av reglernas efterlevnad torde vara av större betydelse för strandskyddets 

efterlevnad än bestämmelserna som styr den faktiska utsträckningen av fastig-

heterna på marken.  

Av granskningen framgår att domstolen lägger stor vikt vid de berörda 

myndigheternas synpunkter vid bedömningen av mål som handlar om planvillkor, 

områdesskydd och andra föreskrifter. Detta faktum belyser vikten av de lag-

stadgade myndighetsasamråd som sker inom ramen för en fastighetsbildnings-

förrättning, primärt med länsstyrelser och kommuner. 

Något som relativt ofta påtalas i målen om fastighetsbildning inom strand-

skyddat område är risken för att marken privatiseras, dvs. att fastighetsbildningen 

bidrar till en ändrad och ibland även olovlig markanvändning. Detta är ett 

resonemang som saknar uttryckligt lagstöd. Först när nödvändiga tillstånd till 

privatiserande anläggningar har inhämtats inskränks allemansrätten lagligen. Hur 

miljön upplevs i praktiken är en annan fråga, som ligger utanför bedömningen av 

fastighetsbildningsärendet. 

Om det finns en befintlig byggnad som är uppförd med stöd av strandskydds-

dispens (alternativt en byggnad som uppfördes före tillkomsten av strandskydds-

reglerna) ökar sannolikheten för att sökanden får gehör för önskemål om 

fastighetsbildning inom strandskyddat område. I de fall en tomtplatsavgränsning 

har gjorts kan det dock krävas en viss anpassning av den tilltänkta fastighetens 

storlek så att fastigheten överensstämmer med tomtplatsavgränsningen.  

Sambanden mellan bedömningarna enligt 3 kap. 1, 2 och 3 §§ FBL framträder 

tydligt bland de granskade målen. Effekten av den senaste lagändringen avseende 

bland annat 3 kap. 2 § FBL (SFS 2014:205), vilken avser tillståndspliktiga 

åtgärder såsom bygglov och strandskyddsdispens, kan inte utvärderas med någon 

större precision ännu. Genom att i osäkra fall låta tillåtligheten till markanvänd-

ningen avgöras först och fastighetsbilda därefter minskar risken för att prövning-

arna enligt de olika systemen faller ut med skilda resultat.  
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4.3 Planmässighet och utfartsfrågor, 3 kap. 3 och 4 §§ FBL 

4.3.1 Planmässighet utanför detaljplan, 3 kap. 3 § FBL 

Till skillnad mot 3 kap. 2 § FBL som avser samordningen mellan fastighets-

bildning, planer och bestämmelser om markanvändning, gäller 3 kap. 3 § FBL i 

situationer där detaljplan saknas. Paragrafen fick sin nuvarande lydelse i samband 

med 1987 års reform av plan- och bygglagstiftningen. Den senaste översynen av 

bland annat 3 kap. 2 § och 4 kap. 25 § FBL, som trädde i kraft den 1 juni 2014 

(prop. 2013/14:58), fick dock betydelse även för tillämpningen av 3 kap. 3 § FBL. 

Sedan ikraftträdandet är det inte längre möjligt för kommunen att begära att lant-

mäterimyndigheten ska hänskjuta ärenden till kommunens byggnadsnämnd för 

prövning. I stället infördes möjligheten att förelägga sakägare att ansöka om nöd-

vändiga tillstånd såsom bygglov eller strandskyddsdispens.70 

Innehållet i paragrafen kan sammanfattas i följande tre punkter som samtliga 

måste vara uppfyllda för att fastighetsbildningen ska tillåtas. Fastighetsbildningen 

får inte: 

• försvåra områdets ändamålsenliga användning, 

• föranleda olämplig bebyggelse eller 

• motverka lämplig planläggning av området. 

En planmässig bedömning ska initieras vid prövningen av 3 kap. 3 § FBL. Detta 

innebär att intentionerna i samhällsplaneringen ska beaktas. I första hand är det 

den översiktliga planeringen enligt plan- och bygglagen som kan få betydelse för 

fastighetsbildningen men även regionala planer och planer avseende olika 

sektorsintressen såsom naturvård, jordbruk och skogsbruk kan inverka på bedöm-

ningen (jfr 2 kap. PBL, som bland annat hänvisar till hushållningsreglerna i 3 och 

4 kap. MB). Den allmänna intresseavvägningen i 2 kap. 1 § PBL innebär att både 

allmänna och enskilda intressen ska beaktas. Fastighetsbildning för befintlig 

bebyggelse förhindras sällan av reglerna i 3 kap. 3 § förutsatt att den pågående 

markanvändningen inte förändras (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 196 f.).  

Enbart mål avgjorda efter den 1 juni 2014 ingår i granskningen. Även om den 

nya ordningen inte påverkar prövningen av 3 kap. 3 § FBL i sak bedöms lagänd-

ringen ändå ha sådan inverkan på fastighetsbildningsprocessen att endast rättsfall 

                                                      
70 Se avsnitt 4.2 samt den historiska översikten. 

3 § 

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. Lag 

(1987:124). 
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efter den senaste lagändringen bör tas med i granskningen (Lantmäteriets rätts-

fallsreferat 16:30, 15:22 och 15:11). De tre mål som därmed ingår i studien resul-

terar samtliga i att den sökta åtgärden godtas. Målen återges i korthet nedan.  

Domstolens bedömning 

I mål 16:30 lämnades tillstånd till avstyckning av en fastighet med ett befintligt 

fritidshus om 25 kvm (se figur 4.23). Samtliga instanser var ense i fråga om åtgär-

dens tillåtlighet. Byggnadsnämnden och länsstyrelsen avstyrkte åtgärden med 

hänvisning till att samma fråga redan hade prövats enligt det äldre regelverket 

(före 1 juni 2014). Regeringen vägrade då avstyckning med hänvisning till 3 kap. 

3 § FBL.71 I det nu aktuella fallet menade både byggnadsnämnden och länsstyrel-

sen att åtgärden skulle kunna medföra olämplig bebyggelse. Mark- och miljödom-

stolen gjorde bedömningen att fastighetsbildningen enbart innebar ”ett befästande 

av befintliga legala förhållanden” och att möjligheten att få ytterligare bygglov 

inte påverkades (hänvisning till mål 79:1/NJA 1979 s. 21). Avstyckningen ansågs 

inte föranleda olämplig bebyggelse och det hade inte heller framkommit några 

andra skäl till varför fastighetsbildningen skulle vara otillåten. Mark- och 

miljööverdomstolen instämde i mark- och miljödomstolens bedömning, varför 

länsstyrelsens överklagande avslogs.  

 

 

Figur 4.23: Mål 16:30, planmässig bedömning utom plan. Tillstånd till avstyck-

ning från Fårö Vinor 1:21, Gotlands kommun. Utsnitt från kartbilaga KA1, 

upprättad 2017 (förrättningsakt 09-FÅR-1617). 

                                                      
71 Länsstyrelsen hänvisade till regeringens beslut i ärendet, den 31 maj 2012, S2011/6388PBB. 

Regeringen motiverade sitt beslut med ”att det allmänna intresset bör ges företräde” framför 

det enskilda. Byggnadsnämndens respektive länsstyrelsens beslut att vägra medgivande till 

fastighetsbildning (efter hänskjutande av ärendet enligt den äldre lydelsen av 4 kap. 25 § a FBL) 

fick därför stå fast. 
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I mål 15:22 godtogs en fastighetsreglering om 351 kvm som medförde att en 

bostadsfastighet kom att bestå av mark både inom och utom detaljplan. Målet 

redovisas även under avsnittet om plantolkning, 3 kap. 2 § FBL. Byggnads-

nämnden överklagade beslutet om fastighetsbildning och framhöll bland annat 

risken för olämplig bebyggelse, exempelvis i form av attefallshus. Fastighets-

bildningen ansågs dessutom orsaka en spretig fastighetsstruktur som i sin tur 

motverkade ”en eventuell framtida planläggning av området” och försvårade 
dess ändamålsenliga användning. Målet avgjordes av Mark- och miljö-

överdomstolen, som ansåg att de synpunkter som byggnadsnämnden hade fram-

fört var av mer allmän karaktär. Även om domstolen tillstod att stor vikt skulle 

tillmätas planmyndighetens inställning menade man att grunden för myndighetens 

ställningstagande måste vara så fullständigt utredd att frågan kunde få en saklig 

prövning (hänvisning till prop. 1969:128 s. B 137). Något konkret skäl för varför 

den sökta fastighetsbildningen skulle nekas hade inte framkommit. Lantmäteri-

myndighetens beslut om fastighetsbildning fastställdes därför. 

I mål 15:11 godtogs bildandet av en exploateringsfastighet inom område med 

strandskydd. I målet aktualiserades prövning av fastighetsbildningens lämplighet 

från varaktighets- och aktualitetssynpunkt, se 3 kap. 1 § FBL, samt i förhållande 

till reglerna om strandskydd i 3 kap. 2 § FBL. Då det avstyckade området var 

beläget utom plan aktualiserades även prövning av 3 kap. 3 § FBL. Mark- och 

miljööverdomstolen konstaterade att den aktuella exploateringen var förenlig med 

intentionerna i den fördjupade översiktsplan som hade antagits under processens 

gång och att lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL var uppfyllda. Någon mer specifik 

motivering avseende bedömningen av kriterierna i 3 kap. 3 § FBL angavs inte.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Med så få mål som tre stycken är det inte möjligt att dra någon mer generell 

slutsats med avseende på den planmässiga bedömningen av en fastighets-

bildningsåtgärd. Däremot kan det noteras att inget mål har nekats med hänsyn till 

kriterierna i 3 kap. 3 § FBL efter att det nya regelverket trädde i kraft 1 juli 2014. 

Det finns möjligen mål före denna tidpunkt som fortfarande har betydelse för 

rättstillämpningen (jfr Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.3).  

Mål 16:30 prövades både mot det äldre regelverket och det nya med olika 

resultat som följd. Tillstånd till avstyckning av en fastighet för ett befintligt fritids-

hus om 25 kvm nekades av regeringen enligt det gamla regelverket men godtogs 

senare av Mark- och miljööverdomstolen enligt de nya reglerna. 

I mål 15:22 använde byggnadsnämnden samtliga kriterier i 3 kap. 3 § FBL 

som argument för att förhindra en marköverföring som resulterade i att en 

bostadsfastighet kom att bestå av mark både inom och utanför detaljplan (försvåra 

områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse samt mot-

verka lämplig planläggning av området). Mark- och miljööverdomstolen ansåg 

dock att dessa synpunkter var av allmän karaktär och godtog fastighetsbildningen 

med hänvisning till att det inte hade framkommit något konkret skäl som talade 

mot fastighetsbildningen.  
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4.3.2 Utfart till allmän väg, 3 kap. 4 § FBL 

I 3 kap. 4 § FBL regleras utfartsfrågor i samband med fastighetsbildning. Fastig-

hetsbildning som orsakar väsentlig olägenhet för trafiksituationen får inte genom-

föras utan synnerliga skäl.  

I Lagkommentar FBL beskrivs bestämmelsen som ett komplement till det all-

männa lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL och de särskilda bestämmelserna om 

planmässiga överväganden i 3 kap. 3 § FBL. Paragrafens självständiga betydelse 

tycks vara begränsad. En fastighetsbildning som resulterar i en trafikfarlig utfart 

till en allmän väg kan i normala fall inte anses vara lämplig (Bonde, Dahlsjö och 

Julstad 2017 s. 3.4). 

I 39 § väglagen regleras i vilka situationer som anslutning till allmän väg 

kräver ett särskilt tillstånd från väghållningsmyndigheten.72 Lantmäterimyndig-

heten samråder med väghållningsmyndigheten i anslutningsfrågor. I oklara fall 

kan lantmäterimyndigheten förelägga sökanden att ansöka om tillstånd (4 kap. 

25 § FBL). Medan 39 § väglagen reglerar anläggning av nya utfarter och ombygg-

nad av befintliga, inkluderar 3 kap. 4 § FBL även befintliga utfarter som inte för-

ändras rent fysiskt.  

Paragrafen har förblivit oförändrad sedan fastighetsbildningslagens ikraft-

trädande 1972. Efter denna tidpunkt har enbart två mål identifierats som behandlar 

utfartsfrågor (Lantmäteriets rättsfallsreferat 77:21 och 76:46). Dessa samman-

fattas nedan. 

Domstolens bedömning 

I mål 77:21 nekades avstyckning av en obebyggd fastighet, eftersom anslutnings-

vägen ansågs orsaka väsentlig olägenhet för trafiken på den berörda riksvägen. På 

platsen för den planerade utfarten utmynnade vid tidpunkten en mindre väg, 

avsedd för jord- och skogsbruket. Den avgörande instansen, Svea hovrätt, moti-

verade sitt beslut med att avstyckningen avsåg permanentbostadsändamål vilket 

fick antas ”medföra en inte obetydlig trafik” samt att den begränsade sikten och 

lutningen på vägen gjorde att hastighetsgränsen skulle behöva sänkas från nu-

varande 90 km/h. Detta ansågs inte vara rimligt. Dessutom befarades det att 

anslutningens läge i förhållande till redan befintliga utfarter (det fanns redan fyra 

stycken på en sträcka av 100 meter) kunde orsaka störningar för den intensivt 

                                                      
72 Enskilda vägar som är redovisade i detaljplan eller områdesbestämmelser omfattas inte av 

bestämmelserna i 39 § väglagen vilket framgår av 42 § väglagen. I dessa fall fyller 3 kap. 2 § 

FBL en funktion i för att säkerställa utfarternas överrensstämmelse med plan (Lantmäteriets 

Handbok FBL 2017b s. 200). 

4 § 

Förutsätter fastighetsbildning att ny utfart till allmän väg anordnas eller befint-

lig utfart tages i anspråk, får fastighetsbildningen ej utan synnerliga skäl äga 

rum, om väsentlig olägenhet därigenom skulle uppkomma för trafiken på 

vägen. 
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trafikerade riksvägen och därmed påverka framkomligheten negativt. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd. Väghållningsmyndighetens inställ-

ning framgår inte av målet.  

I mål 76:46 nekades avstyckning för bostadsändamål eftersom siktbegräns-

ningen för utfarten ansågs orsaka olägenhet av väsentlig betydelse för trafiken på 

den allmänna vägen. Den berörda utfarten användes vid tidpunkten för avstyck-

ningen som utfart för skogsmark. En avstyckning för permanentbostadsändamål 

skulle medföra att trafikkaraktären ändrades. Eftersom det var frågan om ändrad 

användning av en befintlig utfartsväg krävdes inget tillstånd från väghållnings-

myndigheten. Byggnadsnämnden tillstyrkte avstyckningen medan vägförvalt-

ningen avstyrkte fastighetsbildningen av trafiksäkerhetsskäl. Målet avgjordes av 

Hovrätten över Skåne och Blekinge. Några synnerliga skäl för att fastighets-

bildningen skulle tillåtas ansågs inte finnas. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Att det enbart finns två mål att granska gör att det inte är möjligt att dra några 

egentliga slutsatser kring hur 3 kap. 4 § FBL tillämpas. Det kan i och för sig 

noteras att siktbegränsningen bedöms vara en avgörande faktor i båda målen. 

Bestämmelsen tycks vara sparsamt använd och dess självständiga funktion i för-

hållande till 3 kap. 1 § FBL kan ifrågasättas (jfr Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 

s. 3.4). Paragrafen ger i och för sig en signal om att tillstånd kan behöva sökas, ett 

tillstånd som kan föranleda ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § FBL.   

4.3.3 Sammanfattande diskussion avseende 3 kap. 3 och 4 §§ FBL 

De få rättsfallen som har granskats avseende 3 kap. 3 och 4 §§ FBL ger inte någon 

tydlig vägledning. Bland de granskade målen avseende 3 kap. 3 § FBL, avgjorda 

efter den 1 juli 2014, finns det ingen fastighetsbildning som har nekats med 

hänsyn till bedömningen av paragrafens planmässighetskriterier. Lämplighets-

prövningen enligt främst 3 kap. 1 § FBL är möjligen tillräcklig för att reglera de 

frågor som berör utfart till allmän väg som för närvarande hanteras av 3 kap. 4 § 

FBL. Vad gäller sådana vägsituationer som omfattas av tillståndsplikt enligt 39 § 

väglagen har lantmäterimyndigheten sedan 1 juli 2014 även möjlighet att före-

lägga en sakägare att ansöka om tillstånd hos väghållningsmyndigheten inom 

ramen för förrättningen.  

4.4 Särskilda bestämmelser om fastighetsbildning för jordbruk, 
skogsbruk och fiske, 3 kap. 5-8 §§ FBL 

I 3 kap. 5-8 §§ FBL återfinns särskilda lämplighets- och skyddsvillkor för fastig-

heter avsedda för jordbruk, skogsbruk och fiske. Dessa gäller utöver de krav som 

ställs i kapitlets övriga paragrafer. Fastigheter med kombinerad användning ska 

bedömas utifrån det dominerande ändamålet (prop. 1969:128 s. B 152). Den 
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senaste lagändringen som berör 3 kap. 5-7 §§ FBL (SFS 1993:1340) trädde i kraft 

den 1 januari 1994. Ändringen innebar utökade möjligheter att bilda mindre jord-

bruks- och skogsbruksfastigheter. Villkoren i 3 kap. 5-7 §§ FBL ska tolkas utifrån 

gällande jord- och skogspolitik (prop. 1993/94:27 s. 16). För 3 kap. 5 § FBL till-

kommer även hänsyn till regionalpolitiska intressen samt vården av natur- och 

kulturmiljö (prop. 1989/90:151 s. 23). Bestämmelsen som avser skydd mot skad-

lig uppdelning av fiske, 3 kap. 8 § FBL, har varit oförändrad sedan fastighets-

bildningslagens ikraftträdande 1972. 

Sammanlagt har 38 mål granskats: 31 mål rörande tillämpningen av 3 kap. 5-

7 §§, avgjorda efter 1 januari 1994, och 7 mål avseende 3 kap. 8 § FBL, avgjorda 

efter 1 januari 1972.  

4.4.1 Särskilda lämplighetsvillkor för jordbruks- och skogsbruksfastigheter, 
3 kap. 5 § FBL 

I 3 kap. 5 § FBL återfinns särskilda lämplighetsvillkor som gäller för jordbruks- 

och skogsbruksfastigheter. Vid nybildning och ombildning ställs det krav på att 

fastigheten får en sådan storlek, sammansättning och utformning att det företag 

som ska bedrivas på fastigheten kan ge ett visst överskott och därmed bidra till 

brukarens försörjning.  

Dessa regler utgör minimikrav. Tolkningen av lagtextens uttryck ”godtagbart eko-

nomiskt utbyte”, även benämnt som det företagsekonomiska villkoret, ska ske 

med utgångspunkt från gällande jord- och markpolitik (prop. 1993/94:27 

s. 16 ff.). Särskild hänsyn ska tas till regionalpolitiska intressen i form av syssel-

sättning och bosättning i glesbygd (s. 23).73  

Det företagsekonomiska villkoret innebär att det ställs särskilda krav på fastig-

hetens storlek, sammansättning och utformning utifrån den tänkta användningen. 

Vid bedömningen tas hänsyn till om det finns andra möjligheter till avkastning 

från fastigheten exempelvis genom jakt, fiske eller bärplockning, och om det är 

möjligt att kombinera verksamheten med någon annan försörjning på orten. 

Slutligen ska även främjande av vården av natur- och kulturmiljön vägas in vid 

                                                      
73 Vilka kommuner eller kommundelar som räknas som glesbygd framgår av en bilaga till jord-

förvärvsförordningen. 

5 § 

För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha 

sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger att det företag 

som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid 

bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att kombinera företaget 

med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset 

av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas 

till betydelsen av att vården av natur- och kulturmiljön främjas.  

   Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag 

(1993:1340). 
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bedömningen av fastighetsbildningens tillåtlighet (prop. 1993/94:27 s. 30–34). 

Genom dessa möjligheter till hänsyn och avvägningar kan avkastningskravet 

sättas lägre för 3 kap. 5 § FBL jämfört med motsvarande krav enligt skydds-

reglerna i 3 kap. 6 respektive 7 §§ FBL. Några närmare angivelser för hur storleks-

kravet ska bedömas, exempelvis uttryckt i areal eller produktionsförmåga, 

återfinns emellertid inte i lagens förarbeten. Lantmäteriet har tolkat rättspraxis så 

att den årliga avkastningen för skogsbruksfastigheter i vart fall bör uppgå till 50–

100 skogskubikmeter (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 209). Detta kan 

jämföras med motsvarande produktionskrav avseende skadlig delning av skogs-

bruksfastigheter i enligt 3 kap. 7 § FBL, som enligt förarbetena ligger i intervallet 

200–250 skogskubikmeter per år (prop. 93/94:27 s. 35).  

Sammanlagt 19 mål behandlar 3 kap. 5 § FBL (Lantmäteriets rättsfallsreferat 

17:16/NJA 2017 s. 708, 16:23, 16:8, 15:36, 15:7, 08:23, 07:17, 04:30, 04:3/NJA 

2004 s. 106, 02:14, 01:5, 99:1/ NJA 1999 s. 339, 98:3, 95:18, 95:13, 94:42, 94:19, 

94:13 och 94:11). I det följande ges en kortfattad redogörelse för några av målens 

innehåll och domstolens bedömning. 

Domstolens bedömning 

Fem mål exemplifierar situationer där det företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 

5 § FBL anses vara uppfyllt. I två av dessa mål godtogs fastighetsbildningen efter-

som den även i övrigt uppfyllde lagens krav (mål 99:1/NJA 1999 s. 339 och 

94:42). I det tredje målet ansågs 3 kap. 5 § FBL inte utgöra något hinder mot den 

sökta fastighetsbildningen, men eftersom tillåtligheten även var ifrågasatt på 

andra grunder kom frågan slutligen att avgöras med stöd av undantagsvillkoren i 

3 kap. 9 § FBL (mål 04:3/NJA 2004 s. 106). I det fjärde och femte målet föll 

tillåtligheten på reglerna om skydd mot skadlig delning av skogsbruksfastigheter 

i 3 kap. 7 § FBL (mål 95:13 och 94:19). I det följande återges fyra av dessa mål i 

korthet.74 

I mål 99:1/NJA 1999 s. 339 godtogs klyvning av godset Sinclairsholm, en 

större jord- och skogsbruksfastighet med omkring 300 hektar jordbruksmark och 

660 hektar skogsmark. Tvisten rörde utläggningen av en av delägarnas klyvnings-

lott motsvarande en ägarandel om en femtedel. Godsets brukningscentrum var 

beläget på den andra, större lotten. Med hänvisning till förarbetena uttalade 

Högsta domstolen att fastigheter där det bedrivs kombinerade jord- och skogsbruk 

”ska bedömas som jordbruksfastighet, om jordbruksdelen har sådan omfattning 

och effektivitet att jordbruket kan anses som bärkraftigt eller utvecklingsbart; om 

så inte är fallet, får fastigheten anses som skogsbruksfastighet”. Följden av detta 

blev att de omtvistade lottläggningsförslagen bedömdes som skogsbruksfastig-

heter. I båda alternativen ansågs vare sig 3 kap. 1, 5, 6 eller 7 §§ FBL utgöra 

hinder mot fastighetsbildningen. Slutligen valde Högsta domstolen det alternativ 

som, enligt 11 kap. 7 § FBL, ansågs ”medföra minsta olägenhet utan att oskälig 

kostnad uppkommer”. Detta resulterade i att en mer utpräglad skogsbruksfastighet 

                                                      
74 Mål 04:3/NJA 2004 s. 106 tas upp under 3 kap. 9 § FBL. 
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bildades, med ett obetydligt inslag av jordbruksmark. Fastigheten antogs kunna 

”fungera väl i varje ägares hand”.  

I mål 94:42 godtogs klyvning av en fastighet om 115 hektar, till största delen 

bestående av skogsmark, i två lotter om 39 respektive 77 hektar. På den större 

klyvningslotten fanns bostadshus, ladugård och uthus och på den mindre klyv-

ningslotten ett bostadshus med stort renoveringsbehov. Innan målets slutgiltiga 

avgörande ändrades lagstiftningen vilket fick till följd att länsstyrelsen valde att 

medge besvärsyrkandet. Hovrätten för Västra Sverige konstaterade att även den 

mindre av de två klyvningslotterna uppfyllde kraven i 3 kap. 5 § FBL i dess nya 

lydelse varför fastighetsbildningen godtogs. Någon beskrivning av klyvnings-

lotternas produktionsförmåga uttryckt i skogskubikmeter återfanns inte i målet.  

I mål 95:13 nekades klyvning av en bebyggd, skogsdominerad lantbruks-

fastighet. Målet avgjordes av Hovrätten för Övre Norrland, som gjorde bedöm-

ningen att även den minsta lotten om 44 hektar, med en produktionsförmåga om 

105 kubikmeter skog per år, uppfyllde kraven i 3 kap. 5 § FBL. Klyvnings-

lotternas delägare hade sedan länge varit folkbokförda på orten. Därmed ansåg 

domstolen att det regionalpolitiska intresset främjades. Däremot bedömdes inte 

någon av klyvningslotterna uppfylla kraven i 3 kap. 7 § FBL varför fastighetsbild-

ningen nekades. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 94:19 nekades avstyckning av ett skogsskifte om ca 33 hektar med en 

årlig tillväxt om 105 skogskubikmeter. Samtliga instanser var ense om att åtgär-

den inte var tillåten. Fastighetsdomstolen uttalade att 3 kap. 5 § FBL, sådan den 

såg ut efter den senaste ändringen 1 januari 1994, inte utgjorde något hinder mot 

den sökta fastighetsbildningen. Genom att fastigheten låg inom rimligt pendlings-

avstånd från två tätorter ansågs det finnas möjlighet till kombinationsverksamhet. 

Därigenom främjades sysselsättning och bosättning på orten. Däremot ansåg 

domstolen, liksom länsstyrelsen, att avstyckningen stred mot skyddsreglerna mot 

skadlig delning av skogsbruksfastigheter i 3 kap. 7 § FBL. Hovrätten för Övre 

Norrland fastställde fastighetsdomstolens beslut utan att utveckla skälen för detta.  

I tre mål ansågs inte kraven i 3 kap. 5 § FBL vara uppfyllda, men fastighetsbild-

ningen godtogs ändå med hjälp av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL (16:23, 

16:8 och 15:7). I det följande redogörs för dessa mål. Det senast avgjorda målet 

redovisas något mer utförligt eftersom detta innehåller den mest omfattande 

beskrivningen av bedömningen av det företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § 

FBL.  

I mål 16:23 godtogs en fastighetsbildning som medförde att ett hemskifte om 

30 hektar kom att utgöra en egen fastighet när ett utskifte om 48 hektar skogsmark 

reglerades till en angränsande skogsbruksfastighet. På hemskiftet, beläget fyra 

kilometer från utskiftet, fanns fastighetens brukningscentrum med bostadshus och 

ekonomibyggnader, skogsmark och odlad mark. Mark- och miljödomstolen 

nekade fastighetsbildningen med hänvisning till mål 15:36, som gällde avstyck-

ning (se kommande beskrivning). Mark- och miljööverdomstolen gjorde bedöm-

ningen att hemskiftet skulle användas för bostadsändamål, viss djurhållning, 

odling samt vedtäkt, varför prövningen skedde med detta som utgångspunkt. 
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Hemskiftet bedömdes innehålla för mycket produktiv skogsmark för att villkoren 

i 3 kap. 1 § FBL skulle anses vara uppfyllda. Högt uppskattat skulle hemskiftet 

kunna producera ca 50 kubikmeter skog per år. Domstolens bedömning var att det 

skulle krävas betydligt större arealer för att uppnå minimikravet i 3 kap. 5 § FBL, 

även med hänsyn till glesbygdsaspekterna. Här gjordes en jämförelse med mot-

svarande produktionskrav enligt 3 kap. 7 § FBL (200–250 kubikmeter skog per år 

med hänvisning till prop. 1993/94:27 s. 35). Eftersom fastighetsregleringen inne-

bar en förbättring för den fastighet som mottog utskiftet prövades lämpligheten 

även utifrån undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Domstolen gjorde i likhet med 

länsstyrelsen bedömningen att nettoresultatet av fastighetsbildningen var positivt 

varför den skulle tillåtas. Bestämmelsen i 3 kap. 7 § FBL om skydd mot skadlig 

delning av skogsbruksfastigheter ansågs inte utgöra något hinder. Fastighetsbild-

ningen innebar att en fastighet som precis uppnådde storlekskravet enligt 3 kap. 

7 § FBL omvandlades till ”en mycket lämplig skogsbruksfastighet och en 

bostadsfastighet med olämpligt mycket produktiv skogsmark på”.  

I mål 16:8 omvandlades genom sammanläggning och klyvning tre olämpliga 

fastigheter till en lämplig bostadsfastighet och en olämplig skogsbruksfastighet. 

Målet avgjordes av Mark- och miljööverdomstolen, som inte redovisade någon 

närmare motivering till sin bedömning av 3 kap. 1 och 5 §§ FBL mer än att dessa 

villkor inte ansågs vara uppfyllda. Fastighetsbildningen godtogs trots detta med 

stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL sedan domstolen konstaterat att den 

inte stred mot skyddsvillkoren i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL.  

I mål 15:7 godtogs en klyvning som medförde att en lämplig bostadsfastighet 

och en olämplig skogsbruksfastighet bildades. Mark- och miljööverdomstolen 

gjorde bedömningen att skogslottens produktionsförmåga och arrondering, en 

avkastning om 67 kubikmeter skog per år från 15,5 hektar skogsmark i sex skiften, 

inte uppfyllde kraven i 3 kap. 1 och 5 § FBL. Fastighetsbildningen godtogs ändå 

med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. 

I tre mål nekas fastighetsbildning med anledning av villkoren i 3 kap. 5 § (mål 

17:16/NJA 2017 s. 708, 15:36 och 98:3). I två av målen nekas fastighetsbild-

ningen även mot bakgrund av reglerna i 3 kap. 1 § FBL (mål 17:16/NJA 2017 

s. 708 och 15:36).75 

I mål 15:36 nekades avstyckning av ett 21 hektar stort skifte uppdelat på 

8 hektar åkermark och 13 hektar skogsmark. På styckningslotten låg fastighetens 

brukningscentrum med bostads- och ekonomibyggnader. Mark- och miljö-

överdomstolen gjorde bedömningen att styckningslotten var för stor för att vara 

lämplig som bostadsfastighet och för liten för att vara lämplig som skogsbruks-

fastighet. Undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL var inte uppe till prövning. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd.76 

                                                      
75 Dessa två mål redovisas under 3 kap. 1 § FBL, omfång. 
76 Målet redovisas mer utförligt under 3 kap. 1 § FBL, omfång. 
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I mål 98:3 nekades avstyckning av ett skogsskifte om 8 hektar för deltidsjord-

bruk. Verksamheten som skulle bedrivas på styckningslotten bestod huvudsak-

ligen av veduttag för försäljning men planer fanns även på mindre trädgårdsod-

ling. Verksamheten skulle kombineras med jakt och fiske. De sökande ägde varsin 

fastighet i närheten av styckningslotten, inom ett område planlagt för fritidsända-

mål. Dessa fastigheter skulle tjäna som bas för verksamheten. Samtliga instanser 

var ense om att åtgärden inte var tillåten. Målet avgjordes av Svea hovrätt som 

gjorde bedömningen att företaget inte nådde upp till kravet på ett godtagbart eko-

nomiskt utbyte. Undantagsreglerna i 3 kap 9 § FBL bedömdes inte vara tillämp-

liga. Fastighetsrådet och hovrättsassessorn var skiljaktiga i sin bedömning. De 

anförde att den årliga tillväxten om 50–70 kubikmeter skog per år, och det faktum 

att området var välarronderat och beläget intill väg tillsammans med de goda för-

utsättningarna för kombinationsverksamhet på orten, sammantaget utgjorde till-

räckliga skäl för att åtgärden skulle bedömas vara tillåten enligt 3 kap. 5 § FBL. 

Däremot menade de skiljaktiga att fastighetsbildningen medförde skadlig delning 

av en skogsbruksfastighet enligt reglerna i 3 kap. 7 § FBL och att avstyckningen 

därmed inte skulle tillåtas.  

I mål 95:18 prövades hänsynsregeln till skydd för natur- och kulturmiljövården i 

3 kap. 5 § FBL i samband med en nekad klyvning av en jordbruksfastighet. Klyv-

ningsfastigheten, som innehöll 12 hektar åker och 17 hektar skog, delades upp 

mellan de två delägarna som var bosatta i varsitt hus på fastigheten. Klyvningen 

utfördes så att den ena delägaren fick sitt bostadshus och ladugården på sin lott 

medan den andra delägaren erhöll mangårdsbyggnaden och övriga ekonomi-

byggnader. Fastighetsdomstolen ansåg att det företagsekonomiska kravet inte var 

uppfyllt då ekonomibyggnaderna inte räckte till för två fastigheter. En uppdelning 

skulle kräva nyinvesteringar i byggnader för bland annat djurhållning och maski-

ner, något som den berörda lotten inte självständigt kunde bära. Om de behövliga 

investeringarna skulle utebli ökade risken för att landskapet inte skulle kunna 

hållas öppet. Uppdelningen av fastighetens brukningscentrum tillsammans med 

bristen på hänsyn till vården av natur- och kulturmiljön gjorde att domstolen 

sammantaget ansåg att klyvningen stred mot 3 kap. 1 och 5 §§ FBL. Svea hovrätt, 

som avgjorde målet, instämde i fastighetsdomstolens bedömning att den ena 

klyvningslotten inte uppfyllde kravet på varaktighet i 3 kap. 1 § FBL och att 

förrättningen därmed skulle ställas in. Domstolen uttalade sig dock inte i fråga om 

bedömningen av 3 kap. 5 § FBL. Högsta domstolen meddelade inte prövningstill-

stånd. Målet tas även upp under 3 kap. 1 § FBL, varaktighet. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Samtliga granskade mål behandlar lämplighetsaspekter med fokus på skogsbruks-

företag. Något motsvarande mål där lämplighetsprövningen av ett jordbruks-

företag ställs på sin spets återfinns inte inom den aktuella tidsperioden, dvs. efter 

den senaste lagändringen 1 januari 1994. 

Fastighetens areal är av underordnad betydelse vad gäller bedömningen av 

lämplighetsprövningen av skogsbruksfastigheter. Det är i stället skogens 
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produktionsförmåga i form av årlig avkastning som oftast används som mått vid 

bedömningen av om det företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § FBL ska anses 

vara uppfyllt. Det tycks inte finnas något egentligt stöd för den lägre nivån i 

Lantmäteriets rekommendation, att en skogsbruksfastighet för att uppfylla kravet 

i 3 kap. 5 § FBL ska ha förmågan att ge en avkastning på omkring 50–100 

kubikmeter skog per år. Utifrån de granskade målen kan produktionskravet upp-

skattas till närmare 100 skogskubikmeter per år (jfr mål 95:13 och 94:19 

respektive 16:23). Till grund för Lantmäteriets rekommendation ligger i och för 

sig även avgöranden från lägre instanser, vilka inte har beaktats här (jfr 

Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 208 f.).  

Även fastighetens arrondering har betydelse vid bedömningen av om fastig-

heten ska anses vara lämplig för sitt ändamål. Om kriterierna för produktion och 

arrondering inte har ansetts vara uppfyllda kan fastighetsbildningen i vissa fall 

ändå tillåtas med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL förutsatt att åtgärden 

totalt sett innebär en förbättring (jfr mål 15:7).  

Vad gäller hänsyn till glesbygdsaspekterna sysselsättning och bosättning har 

faktorer som pendlingsavstånd och bosättning på orten betydelse för att lämp-

lighetsvillkoret i 3 kap. 5 § FBL ska anses vara uppfyllt (jfr mål 94:19).77 Frågan 

om hänsyn till natur- och kulturmiljö har inte föranlett någon närmare motivering 

av den avgörande instansen i något av de studerade målen. Svea hovrätts bedöm-

ning i ett mål (95:18) kan dock tolkas som att sådan hänsyn ändå har tagits genom 

att domstolen konstaterar att varaktighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL inte är upp-

fyllt.78 

Den närmare gränsdragningen mellan vad som räknas som en stor bostads-

fastighet respektive en liten lantbruksfastighet framgår inte av de granskade 

målen.79 

4.4.2 Särskilda skyddsvillkor för jordbruksnäringen, 3 kap. 6 § FBL 

Syftet med 3 kap. 6 § FBL är att skydda bärkraftiga och välarronderade jordbruk 

mot ägosplittring (prop. 1993/94:27 s. 24). Bedömningen ska ske utifrån gällande 

jordbrukspolitiska riktlinjer och till omständigheterna i det enskilda fallet (prop. 

93/94:27 s. 34). 

                                                      
77 Se även mål 95:13, 94:42 och 94:13 angående hänsynen till det regionalpolitiska intresset.  
78 Se även mål 01:5 om klyvning av en skogsbruksfastighet. Målet tas upp under 3 kap. 7 § 

FBL. Den sökta klyvningen kunde inte godtas. Inte heller mot bakgrund av den åberopade 

hänsynen till natur- och kulturmiljön.  
79 Frågan behandlas i examensarbetet Gränsdragningen mellan bostadsfastigheter och 

jordbruksfastigheter med bostadshus (Nilsson och Olofsson 2015). En nybildad fastighet med 

kombinerat ändamål taxeras som en lantbruksenhet om den överstiger två hektar (s. 7). Detta 

faktum inverkar emellertid inte på lämplighetsprövningen vid fastighetsbildning (se avsnitt 

5.1.3). 
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I vissa fall bör de allmänna intresset av att skydda jordbruksnäringen få företräde 

framför enskilda önskemål. I förarbetena lyfts följande fastighetsbildnings-

situationer fram för att beskriva sådana olägenheter som bestämmelsen är tänkt 

att skydda mot (prop. 1993/94 s. 34 f.): 

• Delning av bärkraftiga och utvecklade lantbruksenheter så att ned-

lagda resurser blir onyttiga, exempelvis om följden av fastighets-

bildningen blir att befintliga byggnader inte kan användas fullt ut  

(jfr mål 06:16). 

• Delning av rationella heltidsföretag som har betydelse för livsmedels-

försörjningen i landet eller landsdelen, exempelvis Götalands och 

Svealands slättbygder samt delar av Norrland (jfr mål 08:23). 

• Åtgärder som medför att bärkraftiga jordbruk får försämrade förut-

sättningar, exempelvis avstyckning av fastighetens bostadsbyggnad 

(jfr mål 94:13). 

• Delning som medför ägosplittring eller kraftigt försämrad arronde-

ring. Målsättningen ska i stället vara att åstadkomma bra behandlings-

ytor och tydliga fastighetsgränser.  

Innehållet i paragrafen mjukades upp något i samband med att villkoren i 3 kap. 

5, 6 och 7 §§ FBL senast sågs över (prop. 1993/94:27 s. 34). Bestämmelsen i sin 

nuvarande form har haft betydelse för prövningen i sammanlagt nio mål 

(Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:8, 13:14, 08:23, 06:16, 03:7, 03:5, 99:23, 

99:1/NJA 1999 s. 339 och 94:13). I det följande redogörs för de tre mål som 

bedöms ha störst relevans med avseende på bedömningen av skyddsvillkoret för 

jordbruksfastigheter i 3 kap. 6 § FBL.  

Domstolens bedömning 

I mål 08:23 och 94:13 ansåg den avgörande instansen att skyddsvillkoret i 3 kap. 

6 § FBL inte utgjorde något hinder, varför fastighetsbildningen tilläts. 

I mål 08:23 godtogs sammanläggning med efterföljande klyvning av en större 

jordbruksfastighet, godset Dybäck, i tre delar motsvarande ägarandelarna om en 

tredjedel vardera (se figur 4.24). Fastighetens totala areal var knappt 600 hektar 

varav 460 hektar avsåg åkermark. Samtliga instanser var överens i fråga om 

tillåtligheten. Fastighetsbildningen ifrågasattes starkt av länsstyrelsen under sam-

rådet, eftersom man menade att klyvningen riskerade att resultera i tre icke 

utvecklingsbara jordbruksfastigheter. Efter att länsstyrelsen hade underrättats om 

förrättningsresultatet ansåg man dock att det inte fanns tillräcklig grund för en 

6 § 

Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgär-

den är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. 

Lag (1993:1340). 
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överklagan. Ärendet drevs i stället av den av delägarna som inte hade begärt 

klyvning. Fastighetsdomstolen konstaterade att det inte fanns någon 

sammanhållen förvaltning av godset i sin nuvarande form. De nybildade 

fastigheterna ansågs inte strida mot villkoren i vare sig 3 kap. 1, 5 eller 6 §§ FBL. 

Målet avgjordes av Hovrätten över Skåne och Blekinge som dock inte prövade 

tillåtligheten enligt 3 kap. FBL utan i stället frågor om bland annat värdering och 

lottläggning. Målet överklagades till Högsta domstolen, som inte meddelade 

prövningstillstånd. 

 

 

Figur 4.24: Mål 08:23, särskilda skyddsvillkor för jordbruksfastigheter, 3 kap. 

6 § FBL. Klyvning av godset Dybäck, en större jordbruksfastighet i Skurups kom-

mun, i tre lotter (A, B och C) godtogs. Kartbilaga KA 1, upprättad 2005-02-11 
(förrättningsakt 1264-890). 

I mål 94:13 godtogs avstyckning av en bostadsbyggnad från en jordbruksfastighet 
som saknade utvecklingsmöjligheter. Samtliga instanser var ense i fråga om 

åtgärdens tillåtlighet. Fastigheten bestod före avstyckning av 33 hektar skogs-

mark, 12 hektar åkermark och 2 hektar betesmark. Länsstyrelsen överklagade 

fastighetsbildningsbeslutet och menade att bostadsbyggnaden borde behållas för 

jordbruksdriften på fastigheten. Svea hovrätt inhämtade yttrande från 

Jordbruksverket, som gjorde bedömningen att fastigheten varken var bärkraftig 

eller utvecklingsbar. Därmed utgjorde skyddsvillkoret i 3 kap. 6 § FBL inte något 

hinder mot den sökta avstyckningen. Man uttalade även att behovet av att behålla 

bostadsbyggnaden på fastigheten borde vara mindre när det som här enbart var 

fråga om växtodling och inte djurhållning. Fastighetsbildningen bedömdes inte 
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heller strida mot villkoren i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL. Att bostadsbyggnaden 

avskildes ansågs inte försämra möjligheten att kombinera ett deltidsjordbruk på 

restfastigheten med annan sysselsättning på orten. Svea hovrätt delade 

Jordbruksverkets bedömning i allt väsentligt. Länsstyrelsens besvär lämnades 

utan bifall och fastighetsbildningen godtogs. 

I mål 06:16 nekades avstyckning av brukningscentrum från en jordbruksfastighet 

bestående av 95 hektar jordbruksmark och 75 hektar skogsmark (se figur 4.25). 

Fastighetens jordbruksmark sambrukades med mark på en annan fastighet med 

samma ägare. Styckningsfastigheten hade byggts upp under 1960- och 1970-talen 

med hjälp av statligt stöd, då med inriktning på mjölkproduktion. Syftet med den 

begärda avstyckningen var att åstadkomma en knappt 9,2 hektar stor 

bostadsfastighet med djurhållning, en så kallad hästgård. Utöver bostadsbygg-

nader och ekonomibyggnader skulle styckningslotten omfatta 8 hektar betesmark. 

Länsstyrelsen och Jordbruksverket emotsatte sig avstyckningen. Båda ansåg att 

styckningsfastigheten ur lönsamhetssynpunkt var bättre anpassad för mjölkpro-

duktion än för spannmålsproduktion. Efter en viss modernisering av ladugården 

skulle styckningsfastigheten kunna användas för mjölkproduktion, med ett 

ekonomiskt godtagbart resultat. Hovrätten för Västra Sverige gjorde bedöm-

ningen att avstyckningen skulle medföra betydande olägenhet för jordbruks-

näringen. Domstolen framhöll att någon hänsyn till vem som för tillfället ägde 

eller brukade fastigheten inte kunde tas. Det faktum att fastigheten utgjorde en 

naturlig kärna för framtida komplettering med näraliggande jordbruksmark talade 

mot avstyckning. Vid ett avskiljande av fastighetens brukningscentrum skulle de 

investeringar som redan hade gjorts i byggnaderna bli onyttiga. Dessutom skulle 

det krävas omfattande investeringar för att bygga upp nya bostads- och ekonomi-

byggnader på stamfastigheten. Med hänsyn till dessa kostnader var det tveksamt 

om jordbruksföretaget skulle kunna ge ett ekonomiskt godtagbart resultat (3 kap. 

5 § FBL). I vart fall ansågs kostnaderna för att uppföra ett nytt brukningscentrum 

medföra sådan olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen att avstyckningen 

inte kunde beviljas enligt 3 kap. 6 § FBL. Ett hovrättsråd var skiljaktig. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  
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Figur 4.25: Mål 06:16, särskilda skyddsvillkor för jordbruksfastigheter, 3 kap. 

6 § FBL. Avstyckning av brukningscentrum från Stenåsen 1:40 i Karlstads kom-

mun nekades (markerad med röd linje). Kartan skapad 2017-10-09 (GeoVy). 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Som en konsekvens av liberaliseringen av 3 kap. 5 § FBL som skedde 1994 

förväntades bestämmelsen i 3 kap. 6 § FBL till skydd för jordbruket få en ökad 

praktisk betydelse (prop. 1993/94 s. 34). Sett enbart till antalet mål som finns 

redovisade i Lantmäteriets rättsfallssamling före respektive efter 1994 för 3 kap. 

6 § FBL kan någon sådan utveckling av rättstillämpningen inte bekräftas. Vid en 

genomgång framgår att det absolut största antalet mål rörande 3 kap. 6 § FBL 

härstammar från 1980-talet.  

De studerade målen ger ingen närmare information om hur långa avstånd som 

kan tillåtas mellan en fastighets olika skiften. Här får vägledning sökas i äldre 

rättsfall (jfr NJA 1990 s. 389, NJA 1982 s. 267 I och NJA 1946 s. 285).80 Inget av 

de granskade målen nekas på grund av ägosplittring eller kraftigt försämrad arron-

dering. I två av de refererade målen syftar uppdelningen av jordbruksmark till att 

avskilja bostads- eller ekonomibyggnader (mål 06:16 och 94:13). Fastighetsbild-

ningen godtogs i det ena fallet, eftersom jordbruket utgjordes av växtodling och 

jordbruksföretaget saknade utvecklingsmöjligheter (mål 94:13).  

                                                      
80 Se även mål 75:5 som omnämns under 3 kap. 9 § FBL. 
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Det kan noteras att villkoren i 3 kap. 5 § FBL är föremål för bedömning i flera 

av de granskade målen, även om tillåtligheten huvudsakligen avgörs utifrån inne-

hållet i 3 kap. 6 § FBL (jfr mål 94:13 och 06:16). Det kan även konstateras att 

skyddet för jordbruksnäringen inte har ställts mot något annat allmänt intresse 

med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL. 

4.4.3 Särskilda skyddsvillkor för skogsbruksnäringen, 3 kap. 7 § FBL 

Genom 3 kap. 7 § FBL ges skogsbruksfastigheter motsvarande skydd som gäller 

för jordbruksfastigheter enligt reglerna i 3 kap. 6 § FBL. Tillämpningen sker uti-

från de skogspolitiska mål som för närvarande gäller. Till skillnad från 3 kap. 7 § 

första meningen FBL, som fokuserar på skogsmarkens skötsel, är 3 kap. 7 § andra 

meningen FBL inriktad på att skydda skogsbruksföretaget mot skadlig upp-

delning. Som riktlinje för vad som utgör sådan skadlig delning anges att en 

skogsbruksfastighet inte bör vara mindre än att den medger en årlig tillväxt om 

200–250 kubikmeter skog (prop. 1993/94:27 s. 35). Bestämmelsens andra mening 

tillkom den 1 januari 1994 samtidigt med liberaliseringen av 3 kap. 5 och 

6 §§ FBL. 

Av lagtexten kan utläsas att 3 kap. 7 § FBL avser skogsbruksfastigheter. Enligt 

förarbetena till fastighetsbildningslagen ska en fastighet vid prövningen bedömas 

utifrån det dominerande ändamålet (prop. 1969:128 s. B 152). I praktiken har 

dock bestämmelsen även använts på sådan skogsbruksmark som ingår i lantbruks-

fastigheter (Lantmäteriet 2005 s. 13).  

Sedan 1 januari 1994 gäller förutom ett skogspolitiskt produktionsmål även ett 

jämställt miljömål, vilket framgår av 1 § skogsvårdslagen (SFS 1979:429). 

Produktionsmålet syftar till att skogsmarken ska användas effektivt och ansvars-

fullt så att en långsiktigt god avkastning främjas, medan miljömålet tar sikte på 

natur- och kulturmiljövårdens intressen (prop. 1992/93:226 s. 1 samt 2007/08:108 

s. 33 f.). Regionalpolitiska aspekter har ingen självständig betydelse vid pröv-

ningen av 3 kap. 7 § FBL. Det finns trots detta ett visst begränsat utrymme för att 

väga in främjande av boende och sysselsättning i helhetsbedömningen när det är 

fråga om glesbygdsområden som saknar skogsbruk av betydelse (prop. 

1993/94:27 s. 36). 

Sammanlagt 19 mål behandlar 3 kap. 7 § FBL enligt paragrafens nuvarande 

lydelse (Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:23, 16:8 15:36, 15:7, 10:2, 09:5, 07:17, 

04:3/NJA 2004 s. 106, 04:2, 03:5, 02:29, 01:5, 99:1/NJA 1999 s. 339, 96:4, 95:13, 

7 § 

Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att möjlig-

heten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. 

Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den inne-

bär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Lag (1993:1340). 
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94:19, 94:11 och två i rättsfallsregistret orefererade mål, MÖD F 5994-1681 och 

Svea hovrätt Ö 2858-0482). Ofta berörs även reglerna i 3 kap. 1, 5 och ibland även 

9 §§ FBL i dessa mål. I det följande återges i korthet de mål som bedöms vara av 

störst betydelse för tillämpningen av 3 kap. 7 § FBL.  

Domstolens bedömning 

I följande mål tilläts uppdelning av berörda skogsbruksfastigheter efter bedöm-

ning av reglerna till skydd för skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL (15:7, 04:2, 96:4, 

94:11 och Svea hovrätt Ö 2858-04, orefererat).  

I mål 15:7 godtogs en uppdelning av en skogsbruksfastighet i två lotter. 

Genom klyvningen bildades en lämplig bostadsfastighet om 7 hektar varav 

3,5 hektar skogsmark tillhörande samma skifte som byggnaderna samt en fortsatt 

olämplig skogsbruksfastighet om 15,5 hektar uppdelad på sex skiften. Skogs-

lottens produktionsförmåga uppgick till 67 kubikmeter skog per år. Mark- och 

miljööverdomstolen gjorde bedömningen att fastighetens skogsbruk i huvudsak 

bibehölls oförändrat och att fastighetsbildningen därmed inte innebar någon skad-

lig delning enligt 3 kap. 7 § FBL. Då kraven i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL inte ansågs 

uppfyllda prövades tillåtligheten utifrån undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL med 

resultatet att klyvningen bedömdes vara tillåten. Målet redovisas även under 

avsnittet om särskilda lämplighetsvillkor för jordbruks- och skogsbruksfastig-

heter, 3 kap. 5 § FBL. 

I mål 04:2 godtogs överföring av 4 hektar produktiv skogsmark till en bostads-

fastighet för omföring till betesmark samt visst veduttag. Alla instanser var ense i 

fråga om åtgärdens tillåtlighet. Se närmare beskrivning i anslutning till 3 kap. 1 § 

FBL, omfång.  

I Svea hovrätt Ö 2858-04 (orefererat) godtogs en uppdelning av en skogs-

bruksfastighet genom avstyckning. Fastigheten som omfattade ca 364 hektar, 

delades upp i fyra skogsbruksfastigheter om 75, 77, 83 och 129 hektar, med en 

årlig produktionsförmåga beräknad till 360, 385, 405 respektive 590 kubikmeter 

skog. Samtliga instanser var ense i fråga om åtgärdens tillåtlighet. Länsstyrelsen 

överklagade lantmäterimyndighetens tillstånd till avstyckning och menade att 

fastighetsbildningen stred mot 3 kap. 1, 5 och 7 §§ FBL. Svea hovrätt ansåg att 

det var uppenbart att kravet på ekonomiskt utbytet i 3 kap. 5 § FBL var uppfyllt. 

Vad gällde påverkan på natur- och kulturmiljön hänvisade domstolen till ett för-

arbetsuttalande av vilket framgår att eventuella sådana effekter i samband med en 

uppdelning på mindre skogsbruksfastigheter bör beaktas inom ramen för reglerna 

i 3 kap. 7 § FBL till skydd för skogsnäringen (departementschefen, prop. 

1993/94:27 s. 15 f.). Samtliga styckningsdelar nådde klart upp till riktvärdet om 

en årlig produktion motsvarande 200–250 kubikmeter skog. Trots att viss kritik 

hade framförts mot detta riktmärke (hänvisning till SOU 2001:38 s.103) fann 

domstolen inte några skäl att avvika från riktmärket i detta fall. Då lotterna i övrigt 
                                                      
81 Dom 2017-06-15. Eftersom målet utgör en nekad fastighetsbildning som bedöms komplettera 

granskningen, redovisas det trots att avgörandet ligger utanför den aktuella tidsperioden. 
82 Utslag 2005-03-15.  
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var välarronderade, hade utformats med beaktande av naturliga skogliga behand-

lingsytor och tillgången till väg samt med hänsyn till naturbiotoper ansågs uppdel-

ningen inte vara till skada för skogsnäringen.83 

I mål 96:4 tilläts en utökning av en bostadsfastighet med 6,5 hektar skogsmark 

som saknade intresse för det aktiva skogsbruket. Den mottagande fastigheten var 

avsedd för deltidsjordbruk och hade före marköverföringen en areal om 2,2 hek-

tar. Syftet med marköverföringen var att möjliggöra fårskötsel på fastigheten. 

Merparten av skogsmarken hade enligt sökanden tidigare använts till fårbete. 

Samtliga instanser var ense i fråga om fastighetsbildningens tillåtlighet. Läns-

styrelsen överklagade fastighetsregleringen med hänvisning till 3 kap. 7 § FBL. 

Skogsbolaget, som genom en överenskommelse avstod marken, angav att den var 

ointressant att sköta genom att bolagets maskiner inte kunde användas på ett 

rationellt sätt. Enligt Svea hovrätt hade ingenting framkommit som gav anledning 

att ifrågasätta skogsbolagets bedömning av markens betydelse ur skogsbrukssyn-

punkt. Fastighetsbildningen bedömdes vara tillåten både med hänsyn till de all-

männa lämplighetskraven i 3 kap. 1 § FBL och bestämmelserna till skydd för 

skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL. 

I mål 94:11 godtogs en uppdelning av en skogsbruksfastighet genom klyv-

ning, i två lotter om ca 40 hektar vardera. Prövningen skedde inledningsvis utifrån 

3 kap. 7 § FBL i sin äldre lydelse men målet avgjordes slutligen av Göta hovrätt 

med stöd av bestämmelsen i sin nuvarande form, dvs. så som den har sett ut sedan 

den 1 januari 1994. Skogsmarkens uppskattade produktionsförmåga på fastig-

heten före klyvning uppgick till 600 kubikmeter skog per år. Domstolen gjorde 

bedömningen att varken 3 kap. 5 eller 7 §§ FBL utgjorde hinder mot fastighets-

bildningen. 

I följande mål bedömdes uppdelningen av skogsbruksfastigheter vara otillåten 

med avseende på reglerna om skyddet för skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL (10:2, 

07:17, 01:5, 95:13 samt MÖD F 5994-1684, orefererat). Inledningsvis redovisas 

de mål som handlar om att tillföra skogsmark till bostadsfastigheter (10:2 och 

MÖD F 5994-16). 

MÖD F 5994-16 (orefererat) avsåg en överföring av ett skogbevuxet mark-

område om 6,6 hektar till en intilliggande bostadsfastighet om 2 hektar (se figur 

4.26). Fastighetsregleringen nekades av samtliga instanser eftersom den inte 

bedömdes vara förenlig med 3 kap. 7 § FBL. Även om skogsmarkens bonitet var 

låg ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det inte var visat att marken saknade 

intresse för det aktiva skogsbruket. Området var dock för litet för att det ensamt 

skulle kunna brukas på ett rationellt sätt. Då skälen för marköverföringen och 

markens fortsatta användning inte hade utvecklats tillräckligt, bedömde domsto-

len att marken även fortsättningsvis skulle betraktas som skogsmark. Vid en pröv-

ning mot denna bakgrund ansågs marköverföringen strida mot 3 kap. 7 § andra 

meningen FBL. 

                                                      
83 Målet bedömdes vara av en sådan principiell karaktär att sakägaren fick ersättning för sina 

rättegångskostnader (16 kap. 4 § FBL). 
84 Dom 2017-06-15. 
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Figur 4.26: MÖD F 5994-16 (orefererat), särskilda skyddsvillkor för skogsbruks-

fastigheter, 3 kap. 7 § FBL. Överföring av 6,6 hektar skogsmark (markerat med 
röd linje) från fastigheterna Likenäs 1:264 respektive Transtrand 3:83 till den 

intilliggande bostadsfastigheten Transtrand 4:1 i Torsby kommun nekades. Kar-

tan skapad 2017-10-20 (GeoVy). 

I mål 10:2 nekades avstyckning av en fastighets brukningscentrum tillsammans 

med 11 hektar åker och 16 hektar skogsmark. Styckningslotten var avsedd för 

bostadsändamål i kombination med deltidsjordbruk och utgjordes av tre skiften 

varav ett skogsskifte. Länsstyrelsen överklagade förrättningen eftersom man 

ansåg att det bildades en olämplig skogsbruksfastighet med hänvisning till 3 kap. 

7 § FBL. Hovrätten för Nedre Norrland ansåg att arealen skogsmark var alldeles 

för omfattande för att bedömas som ett vedskifte. Eftersom skogsmarken inte 

skulle byta användningsområde utan även fortsättningsvis användas för 

skogsbruk utgick domstolen i sin bedömning från reglerna i 3 kap. 7 § FBL. 

Skogsskiftet, som var beläget i anslutning till stamfastighetens huvudsakliga 

skogsinnehav, ansågs utgöra en del av ett större sammanhängande skogsområde 

av uppenbart intresse för skogsnäringen. Skogens årliga produktionsförmåga om 

50–60 kubikmeter skog per år var långt under riktmärket på 200–250 skogskubik-

meter per år. Domstolen ansåg därmed att det var fråga om en skadlig delning 

som inte var tillåten. 

Tre mål avser nekade klyvningar av skogsbruksfastigheter (07:17, 01:5 och 

95:13). I dessa fall gjordes bedömningen att produktionskravet inte var uppfyllt.  
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I mål 07:17 nekades klyvning av en större skogsbruksfastighet uppdelad på 

fem skiften. Två av delägarna hade tilldelats en gemensam klyvningslott. Den ena 

av delägarna överklagade fastighetsbildningsbeslutet och yrkade i stället på att få 

en egen lott. Klyvningslotten bestod av 66 hektar produktiv skogsmark med en 

beräknad avkastning om ca 140 kubikmeter skog per år. Samtliga instanser var 

ense om att den begärda uppdelningen inte var tillåten. Fastighetsdomstolen ansåg 

att en sådan fastighetsbildning inte var förenlig med reglerna till skydd för skogs-

bruksnäringen i 3 kap. 7 § FBL. Hovrätten för Övre Norrland delade fastighets-

domstolens bedömning utan att utveckla skälen för detta. Högsta domstolen med-

delade inte prövningstillstånd.  

I mål 01:5 nekades klyvning av skogsbruksfastighet i två lotter om 47 respek-

tive 44 hektar, med en produktionsförmåga om 150 respektive 140 kubikmeter 

skog per år. Klyvningen nekades av samtliga instanser med hänsyn till skyddet 

för skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL. En av delägarna åberopade naturvårdsaspekter 

i samband med sin överklagan men fick inte gehör för detta vid fastighetsdom-

stolen. Hovrätten för Västra Sverige fastställde fastighetsdomstolens utslag utan 

ytterligare motivering. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 95:13 nekades klyvning av en bebyggd, skogsdominerad lantbruks-

fastighet bestående av fyra skiften (se figur 4.27). De tre delägarna, varav två 

makar, var bosatta på angränsande fastigheter. Klyvningslotternas årliga produk-

tionsförmåga uppgick till 105 respektive 165 skogskubikmeter. Hovrätten för 

Övre Norrland konstaterade att ingen av de föreslagna klyvningslotterna nådde 

upp till riktvärdet om 200–250 kubikmeter skog per år. Några andra omständig-

heter som skulle motivera en lägre produktionsnivå hade inte framkommit varför 

klyvningen ansågs strida mot 3 kap. 7 § FBL. Högsta domstolen meddelade inte 

prövningstillstånd. Se även avsnittet om särskilda lämplighetsvillkor för jord-

bruks- och skogsbruksfastigheter, 3 kap. 5 § FBL. 

 

 

Figur 4.27: Mål 95:13, särskilda skyddsvillkor för skogsbruksfastigheter, 3 kap. 
7 § FBL. Klyvning av skogsbruksfastigheten Nästansjö 2:27 i Vilhelmina kommun 

nekades (ursprungsfastighetens fyra skiften är markerade med röd linje). Kartan 

skapad 2017-10-24 (GeoVy). 



 230 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

På motsvarande sätt som för jordbruksfastigheter kan det allmännas intresse av 

att skydda skogsbruksnäringen komma i konflikt med enskildas önskemål att få 

bilda mindre skogsbruksfastigheter. Villkoren till skydd för skogsbruksnäringen i 

3 kap. 7 § FBL kan därmed komma i konflikt med enskildas önskemål enligt 

3 kap. 5 § FBL. I en stor andel av de undersökta målen prövas både 3 kap. 5 och 

7 §§ FBL. 

Samtliga granskade mål där den sökta fastighetsbildningen har nekats med 

anledning av reglerna till skydd för skogsbruksnäringen fokuserar på bedöm-

ningen av fastighetens årliga produktionsförmåga i enlighet med 3 kap. 7 § andra 

meningen FBL. Riktmärket för skogsbruksfastigheternas årliga produktion, 200–

250 skogskubik per år, har varit styrande för rättstillämpningen (jfr även 

Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 222 samt SOU 2001:38 s. 14 f.).  

Bland målen som behandlar skyddet för skogsnäringen enligt reglerna i 3 kap. 

7 § FBL framträder två typsituationer: 

• Skogsmark inkluderas i en bostadsfastighet 

• Uppdelning av en skogsbruksfastighet utan ändrad markanvändning 

Den först nämnda fastighetsbildningssituationen uppstår när sökanden önskar 

inkludera skogsmark i en bostadsfastighet för exempelvis veduttag, se även 3 kap. 

1 § FBL, omfång. Den andra typsituationen uppstår vid uppdelning av en skogs-

bruksfastighet i mindre delar utan att skogen byter användningsområde, normalt 

genom klyvning. Då en skogsbruksfastighet delas upp kretsar bedömningen 

huvudsakligen kring om produktionskravet i 3 kap. 7 § andra meningen FBL kan 

anses vara uppfyllt. Riktmärket för skogens årliga produktion tycks dock inte vara 

styrande vid överföring av produktiv skogsbruksmark till en bostadsfastighet för 

uttag av husbehovsved (mål 17:16/NJA 2017 s. 708) eller då syftet är att ändra 

markanvändningen från skogsbruk till exempelvis bete eller mindre odling (mål 

04:2). Om fastighetsägaren inte lyckas övertyga domstolen om att syftet med 

överföringen av skogsbruksmark till en bostadsfastighet är veduttag eller en 

ändrad markanvändning kan fastighetsbildningen nekas om produktionskravet 

inte uppfylls (MÖD F 5994-16), eller om fastighetsbildningen innebär en skadlig 

uppdelning av skogsbestånd.85 

Något rättsfall där det skogspolitiska miljömålet har fått företräde framför pro-

duktionsmålet återfinns inte bland de granskade målen. I Svea hovrätt Ö 2858-04 

(orefererat) gör domstolen tolkningen att riktmärket som avser skogens produkt-

ionsförmåga får anses beskriva minimigränsen för hur små skogsbruksfastigheter 

som i normalfallet kan tillåtas med avseende på såväl produktionsmålet som 

miljömålet. Det kan även noteras att skyddet för skogsnäringen inte i något av de 

granskade målen har ställts mot något annat allmänt intresse med stöd av undan-

tagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL.  

                                                      
85 Om skogsmark överförs till en bostadsfastighet prövas 3 kap. 7 § första meningen FBL enbart 

på den återstående skogsfastigheten (Lantmäteriet 2005 s. 16). 
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4.4.4 Särskilda villkor till skydd för fiskevården, 3 kap. 8 § FBL 

I 3 kap. 8 § FBL återfinns regler till skydd för fiskevården. På motsvarande sätt 

som för jordbruks- och skogsbruksfastigheter skyddas även fisket mot skadlig 

uppdelning.  

Vid bundet fiske följer fisket med ägandet till vattenområdet, och eventuella 

förändringar i fastighetsindelningen påverkar också rätten till fiske. Vid så kallat 

fristående fiske sker en uppdelning med utgångspunkt i fastigheternas andelar i 

samfällt fiske eller utifrån enskilda fiskelotter. För stora delar av landet är fri-

stående fiske det vanligast förekommande. Sedan laga skiftet är fisket ofta sam-

fällt medan äganderätten till vattnet är uppdelad mellan fastighetsägarna. Genom 

en bestämmelse i 1 kap. 4 § FBL likställs fristående fiske med fast egendom och 

kan därmed ändras genom fastighetsbildning. Fastigheter kan i undantags-

situationer även få fiskerätt genom bildande av särskilda fiskeservitut (Ekbäck 

2016 s. 8 och 54 samt Lantmäteriets rättsfallsreferat 76:53/NJA 1976 s. 242). Det 

är möjligt att bilda särskilda fiskefastigheter förutsatt att dessa inte skadar 

fiskevården (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 230 med hänvisning till prop. 

1969:128 s. B 168 f.). 

Rätten till fiske regleras i 8-18 §§ fiskelagen (SFS 1993:787) samt i 2 kap. 

2-4 §§ förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 

1994:1716). I de fall fisket förvaltas gemensamt kan detta ske enligt lagen om 

förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150). Det är i dessa fall fråga om del-

ägarförvaltning alternativt en samfällighetsförening. Förvaltningen kan även 

säkerställas genom bildande av ett fiskevårdsområde enligt lagen om fiskevårds-

områden (SFS 1981:533) (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 227 f.). 

Skyddet för fiskenäringen omfattas inte av undantagsbestämmelserna i 3 kap. 

9 och 10 §§ FBL. Däremot finns en undantagsmöjlighet inbyggd direkt i huvud-

regeln, som innebär att en fastighetsbildningsåtgärd som är önskvärd från allmän 

synpunkt kan genomföras om den inte ”medför avsevärd olägenhet för fiske-

vården” (3 kap. 8 § 1 st. andra meningen FBL). Om fastighetsbildning som 

omfattar bundet fiske bedöms medföra skada för fiskevården finns det en möjlig-

het att lämna fisket orört (3 kap. 8 § 2 st. FBL). Det får till följd att fisket övergår 

8 § 

Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av 

någon betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig 

för att möjliggöra en eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke 

medför avsevärd olägenhet för fiskevården.  

   Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket 

hinder mot fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att 

fastighetsbildningen icke skall omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av 

synnerlig vikt för en lämplig fastighetsindelning eller i övrigt av betydande all-

mänt intresse. Även om fastighetsbildningen ej är av den betydelse som nu 

angivits, får sådan bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för 

flera fastigheter. 
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till att vara fristående inom det berörda området. På så vis går det att undvika att 

antalet fastigheter med rätt till fiske ökar. 

Bestämmelsen till skydd för fiskevården i 3 kap. 8 FBL har förblivit oföränd-

rad sedan fastighetsbildningslagen trädde ikraft 1972. Sammanlagt sju mål har 

identifierats under den berörda perioden (Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:1, 

06:26, 96:17, 92:17, 91:30, 83:6 och 79:50). Med anledning av att reglerna om 

rätten till fiske och fiskevård i relation till vattnets äganderättsliga indelning i 

fastigheter kan uppfattas som ett komplext rättsområde redogörs tämligen utför-

ligt för de mål som bedöms vara av störst betydelse för tolkningen av regeln till 

skydd för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL.  

Domstolens bedömning 

I mål 16:1 godtogs överföring av andelar i en fiskesamfällighet till en jordbruks-

fastighet som trots att den hade en relativt lång strandlinje mot den berörda sjön, 

saknade rätt till fiske (se figur 4.28). Genom en fastighetsreglering överfördes 6 % 

av fastighetens totala innehav om 57,83 % i den aktuella fiskesamfälligheten. 

Länsstyrelsen överklagade förrättningsbeslutet och anförde att uppdelningen var 

till olägenhet för fiskevården och att fastighetsbildningen därmed stred mot 3 kap. 

8 § FBL. Länsstyrelsen framhöll att fiskerättsägarförhållandena i länet redan var 

mycket splittrade och att en ytterligare uppdelning skulle motverka en ändamåls-

enlig förvaltning av fisket. Eftersom det saknades begränsning av fångstuttaget 

menade man att även en överföring av en liten andel skulle medföra olägenhet av 

betydelse för fiskevården. Till stöd för sin inställning förde länsstyrelsen ett 

generellt resonemang och hänvisade till förarbetsuttalanden om uppsplittring av 

fiskerätten, negativa konsekvenser för fiskevården och utarmning av fisk-

beståndet (SOU 1947:47 s. 311 f.). Om en uppdelning skulle godtas i det här 

aktuella fallet befarade länsstyrelsen att många liknande situationer skulle följa, 

vilket skulle vara till stor nackdel för fiskevården i landet. Mark- och miljö-

överdomstolen redogjorde inledningsvis för skyddsregelns ursprung: att den hade 

tillkommit med bestämmelsen till skydd för skogsnäringen som förebild (hän-

visning till SOU 1947:47 s. 312 f. och 315). I samband med införandet av fastig-

hetsbildningslagen avfärdades en uppmjukning av skyddsregeln till förmån för 

jordbruksfastigheter, samtidigt som det kunde konstateras att fiskets betydelse för 

jordbruksfastigheter hade avtagit betydligt (hänvisning till 1969:128 s. 162 ff.). 

Enligt domstolen skulle förarbetsuttalandena tolkas så att bestämmelsens avsikt 

var att skydda mot en omfattande uppdelning av små fiskeandelar till fastighets-

ägare som var bosatta på annan ort. I detta fall var det inte fråga om någon exploa-

teringssituation, och någon ytterligare uppdelning av fisket bedömdes inte vara 

aktuell (hänvisning till NJA 1963 s.170). Tillkomsten av en delägare ansågs inte 

i någon betydande mån försvåra förvaltningen av fisket i sjön. Någon olägenhet 

av betydelse för fiskevården ansågs sammantaget inte ha framkommit i målet. 
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Figur 4.28: Mål 16:1, särskilda villkor till skydd för fiskevården, 3 kap. 8 § 

FBL. Överföring av andelar i fiskesamfälligheten Ennora fs:1 avseende 

sjön Åmänningen i Fagersta kommun till jordbruksfastigheten Ennora 1:26 

godtogs. Kartan skapad 2017-11-07 (GeoVy). 

I mål 06:26 nekades överföring av andelar i samfällt fiske i en sjö. Genom en 

fastighetsreglering överfördes inledningsvis det mesta av den avstående fastig-

hetens åker- och skogsmark till en bostadsfastighet. I en efterföljande förrättning 

begärdes överföring av 95 % av den avstående fastighetens andelar i samfällt 

fiske, vilket skulle medföra att antalet fiskeberättigade fastigheter skulle öka från 

59 till 60. Fiskevården organiserades genom en fiskevårdsområdesförening, som 

även sålde fiskekort till allmänheten. Föreningen hade inget att invända mot den 

ifrågavarande uppdelningen. Länsstyrelsen överklagade fastighetsbildningen och 

anförde att utökningen av ytterligare en fastighet med rätt att fiska med ryssja och 

nät jämfört med kortfiske innebar ett sådant ökat fisketryck att åtgärden medförde 

olägenhet av betydelse för fiskevården. Den aktuella sjön ansågs vara en av länets 

mer betydelsefulla fiskesjöar. Målet avgjordes av Göta hovrätt som inledningsvis 

konstaterande att det saknades vägledande uttalanden i samband med införandet 

av skyddsbestämmelsen och att ledning därför måste sökas i förarbetena till 1950 

års ändring av jorddelningslagen (hänvisning till prop. 1950:60 s. 144). Enligt 

domstolen måste prövningen av 3 kap. 8 § FBL omfatta en bedömning av om 

olägenheter för fisket kunde uppstå såväl inom det enskilda skifteslaget som för 

sjön som helhet. Efter en uppskattning av sjöns årliga fiskeproduktionsförmåga 

och det aktuella uttaget avseende både kortfiskare och fastighetsägare med fiske-

rätt, konstaterades att årsproduktionen var tillräcklig för att inrymma ytterligare 
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en fiskeberättigad fastighet. Samma slutsats gällde efter att motsvarande beräk-

ning hade genomförts för skifteslagets andel av det totala fisket i sjön, med hänsyn 

till utökningen från fyra till fem deltagande fastigheter. Slutligen resonerade dom-

stolen kring den avstående fastighetens kvarstående andel av fisket, vilken var 

5 % av den ursprungliga. Denna andel utgjorde i sin tur 1,46 % av fiskelagets 

totala andel av fisket. Som jämförelse angavs att andelen motsvarade ett vatten-

område om 1,34 hektar med en årlig produktion av omkring 8 kg fisk. Sett till den 

beräknade genomsnittliga årsfångsten för fiskerättsinnehavare motsvarade ande-

len mindre än 10 %. En fastighetsreglering med ett sådant resultat ansågs strida 

mot bestämmelsen till skydd mot fiskevården i 3 kap. 8 § FBL. Ett hovrättsråd 

anförde skiljaktig mening och ville tillåta fastighetsbildningen trots att den avstå-

ende fastigheten skulle få en ”onödigt liten andel av fisket”.  

I mål 83:6 nekades sådan överföring av andelar i samfällda fiskevatten som 

innebar en utökning av antalet fastigheter med fiskerätt. De berörda fastigheterna 

var skogsbruksfastigheter med bostadshus. Samtliga instanser var ense om att 

fastighetsregleringen inte var tillåten. Fiskenämnden86 avstyrkte förrättningen 

med hänvisning till att olägenheten för fiskevården inte kunde anses vara oväsent-

lig. Länsstyrelsen som yttrade sig i målet instämde i fiskenämndens och 

fastighetsbildningsmyndighetens inställning att fastighetsbildningsåtgärden stred 

mot 3 kap. 8 § FBL. För det fall en utökning av antalet fiskeberättigade skulle 

aktualiseras borde detta ske genom tillämpning av lagen om fiskevårdsområden. 

Fastighetsdomstolen kom fram till att det inte var möjligt att åstadkomma ett 

ändamålsenligt utnyttjande av fisket i berörda fiskevatten utan fiskevårdande 

åtgärder. Eftersom antalet delägarfastigheter var stort, särskilt i den ena av de två 

berörda fiskesamfälligheterna, förutsatte sådana åtgärder en organiserad 

förvaltning, antingen genom en samfällighetsförening eller i form av en fiske-

vårdsområdesförening. En fastighetsreglering som medförde att delägarkretsen 

utökades i båda fiskesamfälligheterna skulle sannolikt inte innebära några förbätt-

ringar för fiskevården. Domstolen gjorde sammanfattningsvis bedömningen att 

fastighetsindelningen blev mindre lämplig och kunde utgöra olägenhet för fiske-

vården, och att fastighetsregleringen inte var till nytta för fastigheterna som 

sådana utan mer syftade till att uppfylla fastighetsägarnas personliga önskemål. 

Därmed uppfylldes inte kraven i 3 kap. 8 § FBL och inte heller kraven för bildande 

av samfällighet i 6 kap. 1 § FBL, varför fastighetsbildningsåtgärden nekades. 

Hovrätten för Västra Sverige lämnade besvären utan bifall utan ytterligare moti-

vering av skälen för detta. 

I mål 92:17 och 79:50 nekades fritidsfastigheter tilldelning av andelar i samfällt 

fiske.  

I mål 92:17 nekades uppdelning av andelar i allmänningsskog87 och i byns 

samfällda fiske i samband med klyvning. En av klyvningslotterna utgjorde en till-

tänkt exploateringsfastighet avsedd för ett femtontal fritidshus. Delägarna till 

86 Mellan åren 1977–1991 fanns det länsvisa myndigheter, fiskenämnder, som bland annat med-

verkade vid bildandet av fiskevårdsområden (Losman 2005).  
87 Gemensamma skogsområden som avsattes ”för jordägare inom vissa socknar” från 1800-
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denna klyvningslott överklagade beslutet om lottläggning och yrkade på att 

exploateringsfastigheten skulle förses med möjligheter till jakt och fiske. Samtliga 

instanser var ense i fråga om lottläggningen. Hovrätten för Övre Norrland hänvi-

sade till att det förelåg hinder mot att tilldela exploateringsfastigheten begärda 

andelar med hänvisning till villkoren i 3 kap. 1 respektive 8 §§ FBL. Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

I mål 79:50 nekades avstyckning av en fritidsfastighet med andel i samfällt 

vatten och fiske. Avstyckning utan en sådan andel kunde dock tillåtas. Andelen 

motsvarade 5 % av stamfastighetens andel i skifteslagets samfällda vatten och 

fiske. Länsstyrelsen överklagade beslutet om fastighetsbildning och anförde bland 

annat principiella skäl mot att tillåta att en fritidsfastighet skulle få andel i samfällt 

vatten och fiske. Såvitt känt hade någon sådan tilldelning inte skett sedan fastig-

hetsbildningslagens tillkomst. Man befarade att ett större antal liknande fastig-

hetsbildningssituationer skulle uppkomma, något som i så fall skulle få stor 

påverkan på förutsättningarna för fiskevården. Länsstyrelsen framhöll att det 

fanns små möjligheter till begränsning av fiskeandelen i de fall rätten till fiske var 

knuten till en fastighet. Att det naturliga fisket var dåligt ansågs inte utgöra skäl 

för ytterligare uppdelning. I stället hänvisade man till möjligheten att fiska efter 

införskaffande av fiskekort. I det nu aktuella fallet var fråga väckt om att få bilda 

fiskevårdsområde. En sådan lösning skulle skapa goda möjligheter till fiske för 

fritidsboende i området. Även Fiskeristyrelsen gjorde bedömningen att fastighets-

bildningen skulle nekas med hänsyn till reglerna om skydd för fiskevården i 3 kap. 

8 § FBL. I sitt yttrande framhöll Fiskeristyrelsen att bestående ägosplittring och 

en uppdelning av fisket medförde att fiskevårdsarbetet försvårades. ”Samhällets 

strävanden att stödja vården och förvaltningen av fiskebestånden utgör huvudskäl 

till den i jorddelningsrättslig lagstiftning och praxis alltmer restriktiva hållningen 

till uppdelning av fiske i mindre andelar eller lotter.” Man anförde att fiskevård 

inte bara handlade om ”vård och förvaltning av en exploaterbar naturresurs” utan 

betonade även fiskets betydelse för friluftslivet. Även om den nuvarande lagstift-

ningen inte innehöll något förbud mot uppdelning av fiske ansågs det allmänna 

intresset med hänsyn till fiskevården väga tyngre än önskemålet om ”eget” fiske 

för fritidsbebyggelse. Inte heller Fiskeristyrelsen kände till något aktuellt fall där 

en fritidsfastighet hade erhållit fiskeandel i samband med fastighetsbildning. 

Bildandet av ett fiskevårdsområde ansågs inte lösa problemet med sådana olägen-

heter för fiskevården som kom med anledning av fler delägare. Man menade lik-

som länsstyrelsen att intresset av fritidsfiske kunde lösas genom införskaffandet 

av fiskekort. Även Lantmäteriverket avgav yttrande av vilket framgår att man 

instämde i Fiskeristyrelsens synpunkter och tillstyrkte bifall till länsstyrelsens 

besvär. Bedömningen av fastighetsbildningsfrågan påverkades inte av att ett 

fiskevårdsområde hade bildats. Hovrätten för Övre Norrland gjorde samma 

bedömning som de fiskevårdande myndigheterna. Med hänvisning till ett utta-

lande av fiskerivattenutredningen i vilket fritidsfiskets betydelse för friluftslivet 

framhölls, drog domstolen slutsatsen att intresset för liknande avstyckningar med 

                                                      
talet fram till början av 1900-talet (Ekbäck 2017 s. 177).  
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andel i stamfastighetens fiske troligtvis skulle öka i avsevärd omfattning. Bildan-

det av ett fiskevårdsområde påverkade inte domstolens bedömning. Fiskeverk-

samheten torde påverkas negativt av tillkomsten av fler delägare med små andelar, 

även i färdigbildade områden. Fastighetsbildningen stred därmed mot 3 kap. 8 § 

FBL. Däremot godtogs avstyckning utan andel i vatten och fiske. 

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Bestämmelsen till skydd för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL har inte förändrats sedan 

fastighetsbildningslagens ikraftträdande 1972. Trots detta finns det ont om praxis 

att dra slutsatser ifrån, enbart sju rättsfall. De granskade målen ger uttryck för en 

restriktiv tolkning av bestämmelsen vid överföring av andelar i samfällt fiske. 

Inget rättsfall ger stöd för överföring av andelar i samfällt fiske till fritidsfastig-

heter (se domstolens tolkning av förarbetsuttalanden i mål 16:1 samt mål 92:17 

och 79:50 som avser fritidsfastigheter ).88 Att det generellt sett är få förrättnings-

ärenden där reglerna till skydd för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL prövas, bekräftas 

av tre examensarbeten vilka representerar skilda geografiska områden (Bergstedt 

2012 s. 30, Peterson 2013 s. 27 samt Nilsson och Söderström 2012 s. 93). 

För att bedöma om en överföring av andelar i samfällt fiske medför en sådan 

avsevärd olägenhet för fisket som bestämmelsen ska skydda mot, krävs avväg-

ningar utifrån flera perspektiv. Vid tillkomsten av ytterligare fiskerättsinnehavare 

ska överföringen av andelar bedömas efter tillgången på fisk och berörda fastig-

heters behov. En överföring av andelar kräver också att förutsättningarna i den 

aktuella fiskesamfälligheten (skifteslaget) beaktas liksom förhållandena som 

avser sjön som helhet (jfr mål 06:26). Även om fiskevården är organiserad av en 

fiskevårdsområdesförening som gör bedömningen att en uppdelning av fisket 

genom fastighetsbildning inte medför ett för stort fisketryck, kan åtgärden ändå 

nekas av domstol på grund av olägenheten för fiskevården (mål 06:26). 

Inget av de granskade målen behandlade fråga om fiskeservitut.  

4.4.5 Sammanfattande diskussion om fastighetsbildning för jordbruk, 
skogsbruk och fiske, 3 kap. 5-8 §§ FBL 

Det kan konstateras att jord- och skogsbrukspolitiken som har betydelse för pröv-

ningen av 3 kap. 5, 6 och 7 §§ FBL inte har förändrats märkbart under den aktuella 

tidsperioden, dvs. efter 1 januari 1994 och fram till i dag.89 

Förarbetenas uttalade riktmärke för skoglig tillväxt, 200–250 skogskubik per 

år, har varit styrande för rättstillämpningen till skydd för skogsnäringen enligt 

3 kap. 7 § FBL. Detta bekräftas av de granskade målen. Det produktionskrav som 

                                                      
88 Se även examensarbetet Skadlig delning av fiske – En studie om FBL 3:8 vid fastighets-

bildning (Bergstedt 2012 s. IV). 
89 Att Sverige sedan 1995 ingår i EU, med följden att jord- och skogsbrukspolitiken är gemen-

sam för medlemsstaterna, tycks inte ha inverkat på domstolarnas tolkning av bestämmelserna 

till skydd för jord- och skogsbruksnäringen.  
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följer av det företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § FBL är inte lika tydligt 

definierat. Av rättspraxis kan man utgå från att detta i vart fall är lägre jämfört 

med skyddsregeln i 3 kap. 7 § FBL.90 

Mellan 3 kap. 5 och 7 §§ FBL finns det en tydlig skillnad vad gäller bedöm-

ningen av de regionalpolitiska aspekterna. Vid bedömningen av det företags-

ekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § FBL ska särskild hänsyn tas till regionalpolitiska 

intressen i form av sysselsättning och bosättning i glesbygd. Vid prövningen av 

bestämmelsen till skydd för skogsnäringen i 3 kap. 7 § FBL har de regional-

politiska aspekterna däremot ingen självständig betydelse. Det finns trots detta ett 

visst begränsat utrymme för att väga in främjande av boende och sysselsättning i 

helhetsbedömningen när det är fråga om glesbygdsområden som saknar skogs-

bruk av betydelse (prop. 1993/94:27 s. 36).  

Knappt hälften av de mål som behandlar 3 kap. 5 eller 7 §§ FBL resulterar i 

tillkomsten av bostadsfastigheter med skogsmark. Vid prövningen av de allmänna 

lämplighetsvillkoren i samband med bildandet av stora bostadsfastigheter på 

landsbygden finns tydliga kopplingar mellan bedömningen av 3 kap. 1, 5 och 7 §§ 

FBL. Slutsatserna som avser bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden 

framgår av den slutdiskussion som avser hela 3 kap. FBL. Vad gäller frågan om 

husbehovsved får det anses vara klarlagt att även skog av intresse för det aktiva 

skogsbruket kan inkluderas i en bostadsfastighet i ett sådant syfte. Avgörande för 

bedömningen är inte tillskottsarealen utan skogens årliga produktionsförmåga i 

förhållande till det faktiska behovet av ved (mål 17:16/NJA 2017 s. 708) samt att 

åtgärden inte får innebära en skadlig delning av skogen. 

Vad gäller regeln till skydd mot en skadlig uppdelning av jordbruksfastigheter 

i 3 kap. 6 § FBL kan det konstateras att två av tre granskade fall syftar till att 

avskilja bostads- eller ekonomibyggnader från övrig mark (06:16 och 94:13). Vid 

en bedömning av förutsättningarna för en uppdelning av en jordbruksfastighet 

måste hänsyn tas till kostnader för nyinvestering i nödvändiga byggnader med 

hänsyn till den verksamhet som styckningsfastigheten är mest lämpad för (jfr 

06:16).  

De granskade målen klargör inte vad som är godtagbara avstånd mellan jord-

bruks- eller skogsbruksfastigheters skiften. Här får vägledning sökas i äldre rätt 

eller andra undersökningar.91   

Prövningen av skyddet för fiskevården enligt 3 kap. 8 § FBL kräver särskilda 

avvägningar och bedömningar eftersom fiskerätten är kopplad till en rörlig 

exploaterbar resurs (jfr mål 06:26). Bestämmelsen till skydd för fiskevården 

aktualiseras förhållandevis sällan och lagregeln tycks då tillämpas med viss 

                                                      
90 Se även examensarbetet Vad är en lämplig skogsbruksfastighet? Det företagsekonomiska 

kravet i 3 kap. 5 § FBL samt skyddsregeln i 3 kap. 7 § FBL (Stegander 2004). 
91 Frågan om avstånd mellan jordbruks- respektive skogsbruksfastigheters skiften behandlas i 

följande examensarbeten: Jord- och skogsbruksfastigheter. Vad är accepterat avstånd vid 

fastighetsreglering? (Ståhl 2016), Lämpliga skogsbruksfastigheter – Om långa avstånd mellan 

skogsskiften efter fastighetsreglering (Hellrup 2014), Lämpliga jordbruksfastigheter (Lindblom 

och Olofsson, 2013) samt Jordbruksfastigheter uppdelade på flera ej intilliggande skiften – 

Lämplighet och praktisk tillämpning (Johansson och Lennung 2007). 
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försiktighet (jfr. Bergstedt 2012 s. IV, Peterson 2013 s. III samt Nilsson och 

Söderström s. 7). Inget av de granskade målen godtar att fritidsfastigheter tilldelas 

andelar i samfällt fiske (jfr mål 92:17 och 79:50). 

Det kan noteras att det inom tidsperioden helt saknas rättsfall som ställer det 

allmänna intresset av jord- och skogsbruksnäringen enligt 3 kap. 6 och 7 §§ FBL 

mot andra allmänna intressen med stöd av undantagsregeln i 3 kap. 10 § FBL. 

4.5 Undantagsbestämmelser 

Från de allmänna villkoren för fastighetsbildning finns vissa möjligheter till 

undantag. Från 3 kap. 1 och 5 §§ kan undantag göras om villkoren i 3 kap. 9 § 

FBL är uppfyllda. Från reglerna till skydd mot skadlig delning av jordbruks- och 

skogsbruksfastigheter i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL kan avsteg göras till förmån för 

andra näringar eller samhällsintressen med stöd av reglerna i 3 kap. 10 § FBL.  

Undantagsbestämmelserna i 3 kap. 9 och 10 §§ FBL är särskilt intressanta med 

tanke på att de aktualiseras när villkoren enligt huvudreglerna inte är uppfyllda. I 

dessa fall är såväl godtagna som nekade förändringar av fastighetsindelningen av 

intresse att studera. De domstolsavgöranden som resulterar i ett nekande med hän-

visning till villkoren i undantagsbestämmelserna illustrerar en bortre gräns för 

vilken fastighetsindelning som kan tillåtas med dagens regelverk. De avgöranden 

som medför att en sökt åtgärd godtas visar på sådan fastighetsbildning som lag-

stiftaren anser ska kunna genomföras, trots att villkoren till skydd för allmänna 

intressen enligt huvudreglerna i 3 kap. FBL inte anses vara uppfyllda i alla delar.  

Eftersom 3 kap. 9 och 10 §§ FBL inte har förändrats sedan fastighetsbildnings-

lagen infördes, finns det skäl att studera samtliga avgöranden från och med år 

1972. De ändringar som har genomförts av reglerna i 3 kap. 1, 5, 6 och 7 §§ FBL 

åren 1991 respektive 1994 har dock medfört att enskilda mål har uteslutits efter 

en närmare granskning. De rättsfall som återges bedöms samtliga innehålla 

adekvata resonemang, även med utgångspunkt från det nu gällande regelverket. 

4.5.1 Successiv fastighetsbildning, 3 kap. 9 § FBL 

Befintliga fastigheter uppfyller inte alltid villkoren i 3 kap. FBL. Om kravet på 

lämplighet var absolut skulle önskvärda förbättringar av olämpliga fastigheter inte 

kunna genomföras. Med stöd av 3 kap. 9 § FBL är det möjligt att göra vissa avsteg 

från kraven på lämplighet enligt 3 kap. 1 och 5 §§ FBL för att åstadkomma 

successiva förbättringar av fastighetsindelningen. Det är dock inte möjligt att med 

stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL göra avsteg från reglerna som avser 

tredimensionell fastighetsbildning i 3 kap. 1 och 1 a §§ FBL (prop. 2002/03:116 

s. 144). 
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9 § 

Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller ombildas 

icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighetsindelningen förbätt-

ras och en mer ändamålsenlig indelning icke motverkas. 

Det är förrättningsresultatet som helhet som ska bedömas och inte enskilda 

förbättringar och försämringar. Med en förbättrad fastighetsindelning är det den 

positiva nettoeffekten som avses. I praktiken torde det ställas högre krav på för-

bättring vid nybildning jämfört med ombildning av fastigheter (Lantmäteriets 

Handbok FBL 2017b s. 234). Kravet gäller enbart vid tillämpning av undantags-

bestämmelsen, dvs. i de fall då fastigheterna inte uppfyller lämplighetsvillkoren i 

3 kap. 1 § FBL.92 Det andra villkoret, att en mer ändamålsenlig fastighetsindel-

ning inte får motverkas, ska säkerställa att åtgärden inte försvårar genomförandet 

av kommande fastighetsbildningsåtgärder (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b 

s. 234). Denna del av bestämmelsen har ansetts särskilt viktig, bland annat till 

följd av ”den konserverande verkan som partiella förbättringar lätt kan få på en 

olämplig fastighetsindelning”, något som då får till följd att en olämplig fastig-

hetsindelning lever kvar. Särskilt ska uppkomsten av olämpliga restfastigheter 

beaktas (prop. 1969:128 s. B 182).  

Även om det inte är möjligt att med hjälp av 3 kap. 9 § FBL göra undantag 

från plankravet i 3 kap. 2 § FBL förhindras inte successiv fastighetsbildning som 

syftar till att stegvis öka överensstämmelse med plan (prop. 1969:128 s. 183). En 

fastighets överensstämmelse med plan kan dock inverka på möjligheten att få 

bygglov (Lantmäteriets Handbok FBL 2017b s. 139). 

Sammanlagt har 53 mål studerats, fördelade över åren 1975 och med 2016. 

Några rättsfall har uteslutits mot bakgrund av de ändringar som har genomförts 

av bland annat 3 kap. 1 och 5 §§ FBL åren 1991 och 1994. Eftersom antalet mål 

från Högsta domstolen i detta fall uppgår till tio, redogörs inledningsvis för dessa 

avgöranden och därefter övriga mål. 

Högsta domstolens avgöranden 

Vid en genomgång av Högsta domstolens avgöranden med avseende på bedöm-

ningen av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL återfinns fem mål som resulterar i 

att den sökta förrättningsåtgärden godtas (Lantmäteriets rättsfallsreferat 04:3/NJA 

2004 s. 106, 81:31/NJA 1981 s. 1155, 79:18/NJA 1979 s. 466, 78:35/NJA 1978 

s. 550 och 78:29/NJA 1978 s. 539). I ett mål faller tillåtligheten slutligen på andra 

grunder än 3 kap. 9 § FBL (76:51/NJA 1976 s. 139). 

Det finns sammanlagt fyra avgöranden från Högsta domstolen som resulterar 

i att den sökta fastighetsbildningsåtgärden nekas och där bedömningen av 3 kap. 

9 § FBL har haft en avgörande betydelse för utgången i målet. Samtliga mål 

avgjordes 1982 (Lantmäteriets rättsfallsreferat 82:35/NJA 1982 s. 267 III, 

                                                      
92 Att det inte ingår något krav på förbättring i 3 kap. 1 § FBL framgår av lagtexten. Se även 

Lantmäteriets rättsfallsreferat, mål 08:9 och 93:30. 
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82:12/NJA 1982 C 36, 82:5/NJA 1982 s. 267 II och ett i rättsfallsregistret orefe-

rerat mål, NJA 1982 s. 267 I).  

I det följande sker en genomgång av de tio uppräknade avgörandena från Högsta 

domstolen. Först redovisas de godtagna fastighetsbildningsåtgärderna samt mål 

76:51/NJA 1976 s. 139, därefter de nekade.  

I mål 04:3/NJA 2004 s. 106 godtogs en tvångsvis uppdelning och överföring 

av samfälld mark, huvudsakligen skogsmark, mellan två delägande fastigheter. 

Samtliga instanser var ense i fråga om åtgärdens tillåtlighet. Genom fastighets-

regleringen blev kommunen ensam ägare till den fastighetsdel där vattenförsörj-

ning skulle ordnas. Angående lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL 

uttryckte Högsta domstolen som en utgångspunkt för prövningen att varje 

fastighet skulle betraktas som en självständig enhet, oberoende av aktuella ägar-

förhållanden (hänvisning till Landahl, Nordström 1991 2 uppl. s. 45 f.). Marktill-

skottet ansågs inte medföra en förbättring för den mottagande fastigheten vare sig 

ändamålet var skogsbruk eller vattentäkt. I stället fick den ombildade fastigheten 

närmast en olämplig utformning. Förbättringen ansågs i stället bestå i att den 

samfällda marken delades upp mellan de två delägande fastigheterna. Något 

gemensamt behov av samfälligheten hade inte påvisats och en uppdelning ansågs 

kunna motverka potentiella förvaltningssvårigheter. Vid den sammantagna 

intresseavvägningen bedömde Högsta domstolen att fastighetsbildningen innebar 

en förbättring. En mer ändamålsenlig fastighetsindelning motverkades inte varför 

villkoren i 3 kap. 9 § FBL ansågs uppfyllda. Högsta domstolen betonade att 

fastighetsbildningslagen bygger på principen att fastighetsbildning i första hand 

är en enskild angelägenhet men att de allmännas inflytande i vissa lägen måste bli 

mycket starkt (hänvisning till NJA II 1970 s. 155, jfr prop. 1969:128 s. B 56). 

Fortsättningsvis fördes ett resonemang om avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen. Det konstaterades att stat och kommun kan uppträda i rollen 

som fastighetsägare och på det sättet likställas med privata rättssubjekt. Däremot 

kan statens och kommunens specialintressen få genomslag vid ändamålspröv-

ningen (hänvisning till Landahl, Nordström 1991 2 uppl. s. 54). 

I mål 81:31/NJA 1981 s. 1155 godtogs uppkomsten av en för stor restfastighet 

för bostadsändamål i samband med fastighetsreglering. Mark överfördes från en 

ofullständig jord- och skogsbruksfastighet till en annan sådan fastighet vilket 

ledde till bildandet av en bärkraftig enhet som uppfyllde lämplighetsvillkoren i 

3 kap. 1 och 5 §§ FBL. I samband med detta bildades en ca 2,9 hektar stor rest-

fastighet belägen inom strandskyddsområde och dessutom inom ett område som 

enligt kommunöversikten var av intresse för friluftslivet. I området fanns det god 

tillgång på orörda stränder. Det berörda strandområdet utgjorde hävdad gårds-

miljö i anslutning till tomtplatsen. Fastighetsbildningen ansågs kunna ske utan att 

strandskyddets syften motverkades. Högsta domstolen bedömde att fördelarna av 

att skapa ett bärkraftigt jord- och skogsbruk övervägde nackdelarna med rest-

fastigheten. Förbättringsvillkoret i 3 kap. 9 § FBL bedömdes vara uppfyllt och 

fastighetsbildningen ansågs inte motverka en mer ändamålsenlig fastighets-

indelning. Inte heller kommunöversikten eller vad som i övrigt hade framkommit 
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i målet hade lyckats visa att fastighetsbildningen skulle motverka lämplig 

planläggning, varför inte heller 3 kap. 3 § FBL utgjorde något hinder mot fastig-

hetsbildningen.93 

I mål 79:18/NJA 1979 s. 466 godtogs bildandet av två stora restfastigheter 

inom strandskyddat område, vilka kom att omfatta 1 respektive 1,3 hektar efter 

fastighetsreglering (se figur 4.29). Överflödig skogsmark fördes från de två fastig-

heterna, som sedan 1974 var bebyggda med fritidshus, till en angränsande jord-

bruksfastighet. Därigenom uppstod en viss arronderingsförbättring samtidigt som 

fritidsfastigheternas areal minskade. Högsta domstolen ansåg att fastighetsbild-

ningen medförde en inte oväsentlig förbättring av fastighetsindelningen trots att 

de två fritidsfastigheterna inte uppfyllde lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL. 

Angående kravet i 3 kap. 9 § FBL att en mer ändamålsenlig fastighetsbildning 

inte fick motverkas, uttalade Högsta domstolen att detta inte skulle uppfattas ”som 

så långtgående att hinder för fastighetsreglering föreligger så snart en väsentligen 

idealisk fastighetsindelning ej skulle komma till stånd”. I annat fall skulle inte 

undantagsregeln ha någon funktion alls. ”Motverka” ansågs ta sikte på om den 

ifrågasatta fastighetsbildningen försvårade genomförandet av fastställda planer, 

något som inte var aktuellt i målet. Bortsett från planfrågor kunde det ändå anses 

vara angeläget att framtida fastighetsbildningsåtgärder inte försvårades, bland 

annat med hänsyn till den konserverande verkan som partiella förbättringar lätt 

kunde få (hänvisning till NJA II 1970 s. 197). Vid bedömningen av det sistnämnda 

måste enligt Högsta domstolen hänsyn tas till vad som ”rimligen kan förväntas 

ske i fråga om framtida fastighetsbildningsåtgärder”. I det aktuella målet konsta-

terade Högsta domstolen att det saknades intressenter för köp av marken närmast 

sjön och att marken dessutom saknade intresse för skogsbruket. Allmänhetens till-

gång till den oländiga stranden bedömdes inte påverkas av fastighetsbildningen, 

varför inte heller syftet med strandskyddsbestämmelserna i 3 kap. 2 § FBL mot-

verkades.94 

                                                      
93 Målet återges även i anslutning till 3 kap. 2 § FBL, strandskydd. 
94 Se även 3 kap. 2 § FBL, strandskydd. 
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Figur 4.29: Mål 79:18/NJA 1979 s. 466, successiv fastighetsbildning, 3 kap. 9 § 

FBL. Fastighetsreglering berörande Tjust Lunnagård 4:8, 4:9 och 4:13 i Ljungby 
kommun godtogs (de röda kryssen markerar utgående fastighetsgränser). Utsnitt 

från kartbilaga KA, upprättad 1976 (förrättningsakt 07-79/441). 

I mål 78:35/NJA 1978 s. 550 tilläts avskiljning av brukningscentrum tillhörande 

ett nedlagt jordbruk. Fastighetsbildningsåtgärderna (avstyckning och fastighets-

reglering) medförde bildandet av en lämplig bostadsfastighet och en olämplig 

restfastighet utan godtagbart ändamål, i strid mot 3 kap. 1 § FBL. Samtliga dom-

stolsinstanser gjorde bedömningen att fastighetsbildningen skulle tillåtas med 

stöd av 3 kap. 9 § FBL. Högsta domstolen ansåg att restfastigheten inte försäm-

rade en redan otillfredsställande situation. Det fanns inte några realistiska planer 

på att återuppta jordbruksverksamheten på fastigheten och avskiljandet ansågs 

inte ha någon betydelse för markens skötsel. Fastighetsbildningen bedömdes 

sammantaget medföra en sådan förbättring som avsågs med 3 kap. 9 § FBL och 

en mer ändamålsenlig fastighetsindelning motverkades inte.  

I mål 78:29/NJA 1978 s. 539 godtogs avstyckning av fyra fastigheter 

bebyggda med fritidshus. Fastigheterna var belägna inom kustområde med strand-

skydd och inom ett område som enligt översiktsplanen skulle användas för det 
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rörliga friluftslivet. Vid avstyckningen bildades en olämplig restfastighet som 

troligtvis, liksom tidigare, skulle användas som strövområde. Högsta domstolen 

framhöll att stamfastigheten med hänsyn till sin storlek och övriga egenskaper 

samt bristen på tillfartsvägar var mindre lämplig för bostadsändamål. Som resultat 

av avstyckningen bildades fyra betydligt mer ändamålsenliga fastigheter, även om 

vägfrågan fortfarande var olöst. Högsta domstolen menade att fastighetsbild-

ningen inte medförde någon förändring av markanvändningen på restfastigheten. 

Inte heller påverkades tillvaratagandet av dess värden ur natur- eller kulturmiljö-

synpunkt i någon högre grad. Sammantaget ansågs fastighetsbildningen uppfylla 

kraven i 3 kap. 9 § FBL varför fastighetsbildningen tilläts. Avstyckningen ansågs 

inte heller ha en sådan betydelse för kommande planering att den skulle förhindras 

av det skälet, enligt 3 kap. 3 § FBL. 

I mål 76:51/NJA 1976 s.139 nekades överföring av ett mindre markområde 

(100 kvm) från en bostadsfastighet till en gatumarksfastighet inom ett område 

med en föråldrad stadsplan och tomtindelningsbestämmelser. Med hänsyn till det 

allmänna intresset av att genomföra gaturegleringen, vilken utgjorde ett led i en 

omfattande trafikplanering, ansåg Högsta domstolen att marköverföringen skulle 

kunna genomföras med stöd av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Detta trots 

att breddningen av den aktuella gatan bedömdes medföra ökade bullerstörningar, 

avsevärt överstigande de vägledande normerna, för den bostadsfastighet som 

avstod marken. Buller- och andra miljöstörningar medförde dock att åtgärden inte 

var genomförbar enligt 5 kap. 8 § FBL, eftersom fastigheten skulle bli sämre läm-

pad för bostadsändamål efter fastighetsregleringen.  

I följande fyra mål gjorde Högsta domstolen bedömningen att den sökta fastig-

hetsbildningsåtgärden inte var möjlig att genomföra, inte ens med stöd av undan-

tagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Med den förändring av politik och lagstiftning som 

har skett sedan målen avgjordes kan det inte uteslutas att de första tre målen hade 

fått en annan utgång om de hade tagits upp till prövning med de förutsättningar 

som gäller nu. Vad avser det först återgivna fallet (mål 82:35/NJA 1982 s. 267 III) 

finns det även ett nyare avgörande från Högsta domstolen (mål 17:16/NJA 2017 

s. 708) som skulle kunna medföra en annan bedömning i fråga om möjligheten att 

använda produktiv skogsmark för veduttag. De mål som återges bedöms trots 

detta innehålla resonemang av betydelse även för dagens rättstillämpning.   

I mål 82:35/NJA 1982 s. 267 III nekades överföring av mark från en ofull-

ständig till en bärkraftig jordbruksfastighet. Vid fastighetsregleringen undantogs 

enbart två mindre skiften, en bostadsdel om 1,6 hektar och ett skogsskifte om 

4 hektar, i syfte att bilda en fastighet för bostadsändamål. Högsta domstolen 

menade att det var tveksamt om fastighetsbildningen skulle innebära en förbättrad 

fastighetsindelning. Oavsett hur det förhöll sig med detta bedömdes åtgärden mot-

verka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning, varför den inte kunde godtas. I 

sammanhanget betonades att bildandet av restfastigheten skulle medföra att 

möjligheterna att använda dess skogsskifte i kommande rationaliseringsverksam-

het i området skulle försämras.  
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I mål 82:12/NJA 1982 C 36 nekades en fastighetsreglering där en ofullständig 

jord- och skogsbruksfastighet i sin helhet skulle överföras till en annan sådan 

fastighet, även den ofullständig. Sammantaget skulle regleringen resultera i en 

fastighet med fem skiften som inte angränsade till varandra. Lantbruksnämnden 

gjorde bedömningen att fastighetsbildningen motverkade en mer ändamålsenlig 

markanvändning. Den ofullständiga fastigheten borde i stället användas för att 

komplettera andra utvecklingsbara fastigheter i området. Högsta domstolen 

beaktade särskilt lantbruksnämndens ställningstagande med motiveringen att 

myndigheten hade att företräda de jordpolitiska intressena. Högsta domstolen 

konstaterade att det inte var möjligt att ställa krav på en utförlig och exakt plan-

ering av en fastighets utveckling, eftersom förutsättningarna ofta förändras genom 

ägarbyten och förändrade ekonomiska förhållanden. Fastighetsbildningen ansågs 

motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning och uppfyllde därmed inte 

villkoret i 3 kap. 9 § FBL. Därigenom krävdes inget ställningstagande till om 

fastighetsbildningen skulle medföra någon förbättring enligt samma paragraf. 

Den bedömdes inte heller vara till nytta för jordbruksnäringen, varför fastighets-

bildningen även ansågs strida mot 3 kap. 6 § FBL (i sin dåvarande lydelse). 

I NJA 1982 s. 267 I (orefererat), med liknande förutsättningar som i målet 

ovan (82:12), nekades överföring av all mark från en ofullständig jordbruks-

fastighet till en annan sådan fastighet. Som ett resultat av fastighetsregleringen 

skulle en jordbruksfastighet i fyra skiften bildas, också den ofullständig. Högsta 

domstolen gjorde en motsvarande bedömning som i det samtidigt avgjorda målet 

ovan, med resultatet att fastighetsbildningen inte tilläts med hänvisning till 

3 kap. 9 § FBL. Lantmäteriverket yttrade sig över båda målen gemensamt och 

uttryckte angående kopplingen mellan 3 kap. 6 och 9 §§ FBL att bedömningen 

borde utfalla på samma sätt enligt båda paragraferna. Fastighetsbildningens bety-

delse för jordbruksnäringen enligt 3 kap. 6 § FBL och möjligheten till successiv 

utbyggnad av utvecklingsbara lantbruk enligt 3 kap. 9 § FBL ansågs väsentligen 

vara samma sakfråga. 

Mål 82:5/NJA 1982 s. 267 II gällde en konstruerad förbättringseffekt som 

uppkom genom att ett yrkande om avstyckning av ett skogsområde ändrades till 

att avse fastighetsreglering. Skogsmarkens avskiljande bidrog inte till förbätt-

ringen och det saknades ett naturligt samband mellan fastighetsregleringsåtgär-

derna. Högsta domstolen ansåg att detta stred mot grunderna för 3 kap. 9 § FBL. 

Övriga mål 

Av de granskade hovrättsavgörandena återfinns 25 mål där den sökta fastighets-

bildningsåtgärden har godtagits och där villkoren i 3 kap. 9 § FBL har ansetts vara 

uppfyllda. Av dessa inkluderar 13 mål frågan om restfastighetens lämplighet 
(Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:2395, 16:896, 15:797, 86:37, 84:20, 83:23, 83:21, 

81:25, 79:22, 79:7, 78:37, 77:11 och 77:10). Tolv av de tretton målen tar upp 
                                                      
95 Mål 16:23 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, omfång samt under 3 kap. 5 och 7 §§ FBL. 
96 Mål 16:8 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, omfång samt under 3 kap. 5, 6 och 7 §§ FBL. 
97 Mål 15:7 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, omfång samt under 3 kap. 5 och 7 §§ FBL. 
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frågan om avskiljande av fastigheter för bostadsändamål. Ett mål avser fastig-

hetsbildning för exploateringsändamål (86:37). Det senast avgjorda målet (16:23) 

återges i det följande.  

I mål 16:23 godtogs överföring av ett utskifte om 48 hektar till en angränsande 

skogsbruksfastighet, som resulterade i att ett hemskifte om 30 hektar med 

fastighetens brukningscentrum kom att bilda en egen fastighet avsedd för bostads-

ändamål med bland annat vedtäkt. Mark- och miljödomstolen nekade till fastig-

hetsbildningen med hänvisning till mål 15:3698. Mark- och miljööverdomstolen 

menade att hemskiftet innehöll för mycket skogsmark för att villkoren i 3 kap. 1 § 

FBL skulle anses vara uppfyllda. Eftersom fastighetsregleringen bedömdes med-

föra en förbättring för den fastighet som mottog utskiftet, prövades lämpligheten 

utifrån undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Liksom länsstyrelsen gjorde domsto-

len bedömningen att nettoresultatet av fastighetsbildningen var positivt, varför 

den skulle tillåtas. Resultatet av fastighetsbildningen blev att en fastighet som 

precis uppnådde storlekskravet enligt 3 kap. 7 § FBL omvandlades till ”en mycket 

lämplig skogsbruksfastighet och en bostadsfastighet med olämpligt mycket 

produktiv skogsmark på”. Målet återges mer utförligt i anslutning till 3 kap. 5 § 

FBL. 

Övriga mål som resulterar i att fastighetsbildningen godtas med hänvisning till 

undantagsbestämmelserna i 3 kap. 9 § FBL avser följande situationer:99 

• Bildande av en exploateringsfastighet med flera ändamål (mål 

16:7100) 

• Fråga om tillåtlighet vid omarrondering (mål 87:14) 

• Överföring av tillskottsmark till den jordbruksfastighet som har det 

största behovet (mål 83:15) 

• Uppdelning av en sockenallmänning med produktiv skogsmark 

(mål 82:56) 

• Avstyckning av en fastighet med befintligt bostadshus inom ett flyg-

bullerstört område (mål 82:10) 

• Överföring av mosskiften till en mindre jordbruksfastighet 

(mål 81:43) 

• Successiv avveckling av en samfällighet (79:69) 

                                                      
98 Mål 15:36 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, omfång samt under 3 kap. 5 § FBL. 
99 Enbart de mål som inte bedöms påverkas av ändringarna av 3 kap. 1 och 5 och 6 §§ FBL åren 

1991 respektive 1994 ingår i denna uppräkning. Fyra mål (88:31, 86:26, 83:27 och 80:35) har 

sållats bort av denna anledning. 
100 Mål 16:7 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, varaktighet samt andra sätt att tillgodose ändamålet. 
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• Sammanläggning av två jordbruksfastigheter som medförde ett 

avstånd om 1,7 km från brukningscentrum till närmaste skogsskifte 

(mål 75:5) 

Sammanlagt 19 av de hovrättsavgöranden som behandlar 3 kap. 9 § FBL resul-

terar i att den sökta åtgärden nekas. I sex av dessa mål bedöms villkoren i 3 kap. 

9 § FBL inte vara uppfyllda (Lantmäteriets rättsfallsregister 98:3, 95:4101, 89:16, 

88:24, 83:32 och 79:35).102 I övriga nekade fastighetsbildningsärenden faller 

tillåtligheten slutligen på andra grunder än villkoren i 3 kap. 9 § FBL.  

I tre mål behandlas uppkomsten av olämpliga restfastigheter (89:16, 83:32 och 

79:35).  

I mål 83:32 och 79:35 uppkom de olämpliga restfastigheterna i samband med 

bildandet av lämpliga fastigheter för bostadsändamål. Båda målen gällde avstyck-

ning kring befintliga bostadshus. I mål 83:32 uppfylldes inte förbättringskravet i 

3 kap. 9 § FBL (Svea hovrätt). I mål 79:35 ansågs fastighetsbildningen motverka 

en lämpligare fastighetsindelning på grund av att restfastighetens framtida 

användning var osäker (Göta hovrätt).  

Mål 89:16 avsåg bildande av en fastighet för friluftsverksamhet genom fastig-

hetsreglering. I detta mål hänvisade Göta hovrätt till förarbetsuttalanden (prop. 

1969:128 s. B112) om att ett extensivt utnyttjande av ett markområde för frilufts-

liv inte var ett sådant ändamål som borde tillgodoses genom fastighetsbildning. 

Av utredningen framgick att "konkurrerande alternativ" fanns avseende mark för 

fritidsverksamheten. Mot denna bakgrund ansågs fastighetsbildningen motverka 

en mer ändamålsenlig fastighetsindelning, varför den inte heller kunde tillåtas 

enligt 3 kap. 9 § FBL. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.  

I mål 98:3 nekades avstyckning av ett skogsskifte om 8 hektar för deltidsjordbruk. 

Verksamheten som skulle bedrivas på styckningslotten bestod huvudsakligen av 

veduttag för försäljning. Dessutom fanns planer på mindre trädgårdsodling. 

Deltidsjordbruket skulle även kombineras med jakt och fiske. De sökande ägde 

varsin fastighet inom ett fritidsområde i närheten av styckningslotten. Tanken var 

att dessa fastigheter skulle utgöra bas för verksamheten. Samtliga instanser var 

ense om att åtgärden inte var tillåten. Svea hovrätt gjorde bedömningen att före-

taget inte nådde upp till kravet på ett godtagbart ekonomiskt utbyte i 3 kap. 5 § 

FBL. Undantagsbestämmelsen i 3 kap 9 § FBL ansågs inte vara tillämplig. Den 

förbättring som sökanden hänvisade till bestod i att skogsbolaget som avyttrade 

marken befriades från skogsvårdande åtgärder på ett område som var mindre 

intressant att sköta. Att köparna var villiga att ta över skogsdriften utan krav på 

lönsamhet ansågs inte medföra en förbättrad för fastighetsindelning. 

Fastighetsrådet och hovrättsassessorn var skiljaktiga i sin bedömning. De menade 

att åtgärden i stället medförde skadlig delning av en skogsbruksfastighet och 

                                                      
101 Mål 95:4 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, utformning samt andra sätt att tillgodose ändamålet. 
102 Enbart de mål som inte bedöms påverkas av ändringarna av 3 kap. 1 och 5 och 6 §§ FBL 

åren 1991 respektive 1994 ingår i denna uppräkning. Fem mål (88:13, 85:16, 84:7, 83:45, 82:53 

och 78:9) har sållats bort av denna anledning. 
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därför stred mot 3 kap. 7 § FBL. Målet redovisas även i anslutning till 3 kap. 5 § 

FBL.  

I mål 95:4 var avsikten att genom fastighetsreglering överföra två avlägset 

belägna öar i skärgården till en bostadsfastighet i syfte att underlätta upplösandet 
av ett samäganderättsförhållande. Samtliga instanser bedömde att åtgärden inte 

var tillåten enligt 3 kap. 1 § FBL och att den heller inte skulle tillåtas med hjälp 

av undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL. Fastighetsdomstolen befarade att ett till-

mötesgående av önskemålet om fastighetsbildning i ett sådant syfte skulle kunna 

leda till att en ändamålsenlig fastighetsindelning motverkades även i andra lik-

nande situationer. Ändamålet borde för övrigt tillgodoses på annat sätt än genom 

fastighetsbildning. Göta hovrätt fastställde fastighetsdomstolens utslag utan ytter-

ligare motivering. 

I tre mål föll tillåtligheten på båtnadsprövningen (03:1, 88:24 och 75:11) även om 

domstolen i två fall gjorde bedömningen att villkoren i 3 kap. 9 § FBL var upp-

fyllda (03:1 och 75:11). 

Mål 03:1 avsåg tvångsvis ianspråktagande av mark för bildande av natur-

reservat. Fastighetsregleringen utgjorde ett första steg i att skapa en lämplig 

fastighet för naturvårdsändamål. Målet avgjordes av Svea hovrätt. Åtgärden 

bedömdes inte uppfylla lämplighetskravet i 3 kap. 1 § 1 st. FBL men eftersom 

fastighetsindelningen förbättrades och en mer ändamålsenlig fastighetsbildning 

inte motverkades ansågs fastighetsbildningen uppfylla villkoren i 3 kap. 9 § FBL. 

Trots detta föll tillåtligheten på prövningen av båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL, 

varför den sökta åtgärden nekades.   

Mål 88:24 gällde överföring av samfälld mark som i enlighet med stadsplanen 

var utlagd som specialområde för småbåtshamn till en kommunal fastighet avsedd 

för gata, park och exploateringsändamål. Fastighetsdomstolen gjorde bedöm-

ningen att den mottagande fastigheten inte förbättrades som exploateringsfastig-

het och att fastighetsbildningen inte heller medförde någon bättre anpassning av 

fastighetsindelningen till den gällande planen. Villkoren i 3 kap. 9 § FBL ansågs 

därför inte vara uppfyllda. Fastighetsbildningen stred dessutom mot båtnads-

villkoret i 5 kap. 4 § FBL. Hovrätten för Övre Norrland fastställde fastighets-

domstolens utslag utan att utveckla skälen för detta. Högsta domstolen meddelade 

inte prövningstillstånd.  

Mål 75:11 gällde tvångsvis fastighetsreglering av samfälld vägmark till 

angränsande fastigheter. Förbättringsvillkoret i 3 kap. 9 § FBL ansågs vara upp-

fyllt men efter en sammanvägning av villkoren i 5 kap. 4 och 5 §§ FBL undanröjde 

Svea hovrätt fastighetsbildningsbeslutet.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Av totalt 53 avgöranden har tio mål avgjorts av Högsta domstolen. Även om samt-

liga granskade mål behandlar 3 kap. 9 § FBL så är det i vissa fall andra bestäm-

melser som har varit avgörande för fastighetsbildningsåtgärdernas tillåtlighet. 
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Fördelningen av avgörandena över tid ger stöd åt synpunkten att undantags-

reglerna användes mer frekvent fram till liberaliseringarna av fastighets-

bildningslagstiftningen åren 1991 och 1994, som skedde i syfte att tillåta bildandet 

av större bostadsfastigheter på landsbygden samt deltidsjordbruk (jfr Lantmäteri-

verket 1988 s. 4, prop. 1989/90:151 s. 12 samt 1993/94:27 s. 1). Av de 53 grans-

kade målen avgjordes 29 under 1980-talet och 15 mellan åren 1975 och 1979 (det 

saknas mål före 1975).  

Med anledning av de ändringar som har genomförts i 3 kap. 1, 5, 6 §§ FBL i 

liberaliseringssyfte, har vissa mål gallrats bort vid granskningen. De mål som har 

behållits avser företrädesvis avgöranden i Högsta domstolen och innehåller reso-

nemang av betydelse även för dagens rättstillämpning.  

Vilken fastighetsbildning är det då som lagstiftaren anser ska kunna genomföras, 

trots att villkoren till skydd för de allmänna intressena enligt huvudreglerna i 

3 kap. 1 eller 5 §§ FBL inte är uppfyllda i alla delar? Följande fastighetsbildning 

har godtagits med stöd av undantagsbestämmelserna i 3 kap. 9 § FBL (Högsta 

domstolens avgöranden överst): 

• Uppdelning av samfälld mark (mål 04:3/NJA 2004 s. 106) 

• Uppkomst av olämplig restfastighet i samband med fastighetsbildning 

för bostadsändamål (mål 81:31/NJA 1981 s. 1155, 79:18/NJA 1979 

s. 466, 78:35/NJA 1978 s. 550, 78:29/NJA 1978 s. 539, 16:23 m.fl.) 

• Anpassning av fastigheter till gällande plan (mål 76:51/NJA 1976 

s. 139) 

• Bildande av en exploateringsfastighet med flera ändamål (mål 

16:7)103 

• Fråga om tillåtlighet vid omarrondering (mål 87:14) 

• Överföring av tillskottsmark till den jordbruksfastighet som har det 

största behovet (mål 83:15) 

• Uppdelning av en sockenallmänning med produktiv skogsmark (mål 

82:56) 

• Avstyckning av en fastighet med befintligt bostadshus inom ett flyg-

bullerstört område (mål 82:10) 

• Överföring av mosskiften till en mindre jordbruksfastighet (mål 

81:43) 

• Successiv avveckling av en samfällighet (79:69) 

• Sammanläggning av jordbruksfastigheter (75:5) 

                                                      
103 Mål 16:7 behandlas i 3 kap. 1 § FBL, varaktighet samt andra sätt att tillgodose ändamålet. 
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I vilka situationer har domstolen fört ett resonemang kring undantagsvillkoren i 

3 kap. 9 § FBL men ansett att dessa regler inte är tillämpliga på den aktuella 

fastighetsbildningssituationen? I följande situationer har fastighetsbildning nekats 

med anledning av villkoren i 3 kap. 9 § FBL (Högsta domstolens avgöranden 

överst): 

• Överföring av mark mellan ofullständiga jord- och skogsbruks-

fastigheter som inte medför någon tydlig förbättring av fastighets-

indelningen (mål 82:12/NJA1982 C 36 och NJA 1982 s. 267 I) 

• Byte av fastighetsbildningsåtgärd i syfte att uppnå en konstruerad för-

bättringseffekt (mål 82:5/NJA 1982 s. 267 II) 

• Uppkomst av olämplig fastighet för bostadsändamål (mål 82:35/NJA 

1982 s. 267 III) 

• Uppkomst av olämpliga restfastigheter (mål 95:4, 83:32 och 79:35) 

• Avstyckning av ett skogsskifte för deltidsjordbruk (mål 98:3)  

• Fastighetsbildning för friluftsverksamhet (89:16) 

• Ingen förbättrad anpassning till gällande plan (mål 88:24) 

• Uppdelning av gemensamhetsskog (mål 85:16) 

I sju av dessa mål har fastighetsbildningen ansetts motverka en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning (mål 82:35/NJA 1982 s. 267 III, 82:12/NJA1982 C 36 och 

NJA 1982 s. 267 I, 95:4, 89:16, 85:16, 79:35). I tre av målen har kravet på en 

förbättrad fastighetsindelning inte uppnåtts (mål 98:3, 88:24 och 83:32). 

En fråga som återkommer i ett flertal av de granskade domarna rör upp-

komsten av olämpliga restfastigheter. Antingen ifrågasätts själva ändamålet med 

restfastigheten kopplat till ett resonemang om fastighetsbildningen sammantaget 

kan anses medföra en förbättring, eller så förs invändningar mot att fastighetsbild-

ningen motverkar kommande förbättringar av fastighetsindelningen.  

I de fall bedömningen visar att en mer ändamålsenlig fastighetsindelning mot-

verkas krävs inget ställningstagande till om åtgärden medför någon förbättring 

(mål 82:12/NJA 1982 C 36). Vad gäller förbättringsfrågan är det den samman-

tagna effekten av fastighetsbildningen som åsyftas. Nettoeffekten måste vara 

positiv för att åtgärden ska få genomföras. Att fastighetsbildningen är oskadlig är 

inte tillräckligt (jfr Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.9). Det blir fråga om ett 

resonemang där påverkan på allmänna intressen, vanligtvis företrädda av olika 

myndigheter, vägs mot nyttan eller skadan för den enskilde. 

Bedömningen av fastighetsbildningens innebörd för kommande rationali-

seringsåtgärder är frekvent återkommande i äldre mål där fastighetsbildningen 

berör jordbruks- och skogsbruksfastigheter. I vissa av dessa äldre mål, som 

avspeglar en äldre jord- och skogsbrukspolitik och tidigare lydelser i fråga om 

vissa berörda paragrafer, bedöms försämrade möjligheter för framtida rationali-

seringsåtgärder motverka en mer ändamålsenlig fastighetsindelning (jfr mål 
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82:12/NJA1982 C 36, NJA 1982 s. 267 I och mål 82:35/NJA 1982 s. 267 III). 

Möjligen skulle dagens politik och lagstiftning ge upphov till ett annorlunda utfall 

i dessa mål förutsatt att arronderingen inte försämras. Vad avser det sistnämnda 

fallet (82:35/NJA 1982 s. 267 III) finns det ett senare avgörande från Högsta 

domstolen (mål 17:16/NJA 2017 s. 708) som skulle kunna medföra en annan 

bedömning avseende möjligheten att använda produktiv skogsmark för veduttag. 

I några fall gör domstolen kopplingar till åtgärdernas tillåtlighet enligt 3 kap. 6 § 

FBL, som handlar om skyddet för jordbruksnäringen. Denna paragraf hade 

emellertid ett annat, striktare innehåll fram till liberaliseringen 1994 vilket rimligt-

vis har inverkat på bedömningarna. Några äldre mål som resulterar i bildande av 

stora restfastigheter för bostadsändamål skulle sannolikt inte ha behövt avgöras 

med stöd av 3 kap. 9 § FBL om de hade tagits upp till prövning i dag (mål 

81:31/NJA s. 1155 och 79:18/NJA 1979 s. 466). I dessa fall medför 1991 års 

liberalisering av 3 kap. 1 § FBL att bostadsfastigheter med de ifrågavarande stor-

lekarna (2,9 respektive 1 och 1,3 hektar) sannolikt hade godtagits redan med stöd 

av 3 kap. 1 § FBL. Oavsett detta faktum innehåller de redovisade rättsfallen 

resonemang som bidrar till insikter även om den rådande rättstillämpningen. 

4.5.2 Undantag från skyddsreglerna för jord- och skogsbruk, 3 kap. 10 § FBL 

Undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL aktualiseras när andra näringar eller 

samhällsintressen kommer i konflikt med skyddsreglerna för jord- och skogs-

bruket enligt huvudreglerna i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL, så att en avvägning behöver 

ske. Bestämmelsens främsta syfte är att möjliggöra fastighetsbildning i enlighet 

med sådan översiktlig planläggning som avgör markanvändningen inom ett 

område (prop. 1969:128 s. B 183). Paragrafen har inte genomgått några föränd-

ringar sedan den infördes 1972.  

Efter en närmare granskning har fyra av sammanlagt sju mål uteslutits mot bak-

grund av de ändringar som har genomförts av bland annat 3 kap. 6 och 7 §§ FBL 

1994.104 De kvarstående målen (Lantmäteriets rättsfallsreferat 94:2, 84:1 och ett i 

rättsfallsregistret orefererat mål, NJA 1990 s. 389) återges i det följande.  

Domstolens bedömning 

Två mål avser tvångsvis upphävande av överfartsservitut för järnvägsövergångar 

genom fastighetsreglering med stöd av 7 kap. 5 § FBL (mål 94:2 och NJA 1990 

s. 389, orefererat). Villkoret i 3 kap. 10 § FBL ansågs vara uppfyllt i båda fallen. 

                                                      
104 Mål 88:14, 87:34, 85:12 och 83:45 har uteslutits av denna anledning. 

10 § 

Om fastighetsbildning är till övervägande nytta från allmän synpunkt, får åtgär-

den äga rum även om den strider mot vad som ovan föreskrivits till skydd för 

jordbruksnäringen eller skogsbruket. 
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Däremot ansågs fastighetsbildningen strida mot 5 kap. 8 § FBL i det först nämnda 

målet (94:2), varför åtgärden nekades. 

I NJA 1990 s. 389 (orefererat) genomfördes en intresseavvägning i samband 

med upphävandet av sammanlagt åtta överfartsservitut längs med järnvägs-

sträckan Ljusdal-Ånge. Den förbättrade trafiksäkerheten för järnvägsfastigheten 

ställdes i relation till skadan för de jordbruksfastigheter som gick miste om sina 

överfartsservitut. Samtliga instanser var ense om att intresset för järnvägsfastig-

heten vägde tyngst. Högsta domstolen tydliggjorde att fastigheternas motstående 

intressen skulle prövas med utgångspunkt från 5 och 3 kap. FBL. Högsta 

domstolen gjorde bedömningen att korsningarna var trafikfarliga och att de där-

med hindrade järnvägsfastighetens ändamålsenliga utnyttjande. Några omstän-

digheter som skulle föranleda en annan bedömning i det enskilda fallet hade inte 

framkommit. Det var heller inte möjligt att undanröja olägenheterna genom att 

ändra servituten. Beslutet om att upphäva överfartsservituten fastställdes därför. 

I mål 94:2 gällde intresseavvägningen den förbättrade trafiksäkerheten avse-

ende stambanan, Stockholm – Malmö, kontra skadan för en jordbruksfastighet. 

Eftersom trafiksäkerheten förbättrades markant genom en stängning av plankors-

ningen ansåg Göta hovrätt att upphävandet av överfartsservitutet var till över-

vägande nytta från allmän synpunkt, trots nackdelen för jordbruksnäringen. 

Villkoret i 3 kap. 10 § FBL bedömdes därmed vara uppfyllt. Upphävandet av 

servitutet föll däremot på tillämpningen av 5 kap. 8 § FBL. Åtgärden ansågs inne-

bära en väsentlig försämring för jordbruksfastigheten eftersom den medförde att 

förbindelsen mellan byggnaderna inom jordbruksfastighetens brukningscentrum 

skulle brytas.  

I mål 84:1 nekades avstyckning av två obebyggda fastigheter för bostadsändamål 
belägna i närheten av ett planerat svinstall. Intresseavvägningen i målet avsåg 

bebyggelseintresset kontra jordbruksnäringen. De berörda fastigheterna låg inom 

ett område där särskild hänsyn skulle tas till jordbruksnäringen enligt kommun-

översikten. Avstyckningen undanröjdes eftersom Svea hovrätt ansåg att åtgärden 

medförde olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen och därmed stred mot 

3 kap. 6 § FBL (i sin äldre lydelse). Intresseavvägningen enligt 3 kap. 10 § FBL 

föranledde ingen annan bedömning. Ny bostadsbebyggelse skulle på grund av 

risken för stank begränsa möjligheterna att hitta en godtagbar placering för 

svinstallet. Dessutom ansåg Svea hovrätt att fastighetsbildningsåtgärden skulle 

motverka genomförandet av andra planerade och aktuella byggnadsåtgärder till 

nackdel för lantbruksföretaget.  

Sammanfattande bedömning av rättstillämpningen 

Enbart ett fåtal mål behandlar undantag enligt 3 kap. 10 § FBL, trots att regeln har 

funnits sedan fastighetsbildningslagen trädde i kraft 1972. Detta skulle kunna bero 

på att bestämmelsen sällan blir föremål för tillämpning. Av granskningen framgår 

endast ett intresse som har fått företräde framför jord- och skogsbrukets intressen 

med stöd av 3 kap. 10 § FBL. I två fall har järnvägstrafiken bedömts vara det 
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starkaste intresset till nackdel för jordbruksdriften på berörda fastigheter (mål 

94:2 och NJA 1990 s. 38).  

Liksom för 3 kap. 9 § FBL tycks undantagsregeln ha använts mer frekvent 

innan lagstiftningsreformerna i början på 1990-talet resulterade i att det blev 

tillåtet att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden (jfr Lantmäteriverket 

1988 s. 4 och prop. 1989/90:151 s. 12). Av de sju granskade målen är fem av-

gjorda på 1980-talet. 

4.5.3 Sammanfattande diskussion avseende undantagsbestämmelserna, 
3 kap. 9-10 §§ FBL 

Undantagsbestämmelserna i framför allt 3 kap. 9 § men även 10 § FBL fungerar 

som kommunicerande kärl gentemot de utpekade paragraferna som undantagen 

avser, men i viss mån även till kapitlets övriga delar. Genom undantagen säker-

ställs det att sådana förbättringar av fastighetsindelningen som allmänt sett är 

önskvärda kan genomföras trots att de har bedömts strida mot något visst villkor. 

När villkoren i de berörda bestämmelserna är striktare ökar behovet av undantag, 

och omvänt. Detta förhållande blev tydligt under 1980-talet när undantags-

bestämmelserna användes mer frekvent.   

En tänkbar förklaring till den till synes begränsade användningen av 

undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL är att de allmänna intressen som 

paragrafen avser att skydda i regel hanteras i andra sammanhang. Ändringar av 

markanvändningen kräver normalt sett någon form av tillstånd (jfr bygglov eller 

strandskyddsdispens), ett beslut (jfr naturreservat) eller upprättande av en plan (jfr 

vägplan, järnvägsplan eller detaljplan). Under dessa processer klaras eventuella 

intressekonflikter ut, varför dessa frågor inte behöver hanteras i samband med 

fastighetsbildning. 

4.6 Slutsatser avseende tillämpningen av 3 kap. FBL 

I detta avsnitt förs en sammanfattande diskussion som avser tillämpningen av 

3 kap. FBL i dess helhet. Resultatet av granskningen avseende specifika lagrum 

framgår av de bedömningar som återfinns i anslutning till respektive paragraf.  

Sammanlagt har 257 unika mål studerats, fördelade över en tidsperiod från och 

med 1972 till och med år 2016/17.105 Av dessa mål avser 28 stycken avgöranden 

från Högsta domstolen. Målens fördelning över tid framgår av tabell 4.1. 

  

                                                      
105 Två mål avgjorda under 2017 har tagits med i granskningen varför även dessa ingår i den 

samlade uppräkningen: Högsta domstolens avgörande 2017-10-06, mål 17:16/NJA 2017 s. 708, 

se 3 kap. 1 och 5 §§ FBL, samt Mark- och miljööverdomstolens dom 2017-06-15, F 5994-16 

(orefererat), se 3 kap. 7 § FBL. 
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Tabell 4.1: Fördelning av antalet granskade avgöranden avseende 3 kap. FBL. 

 

Tidsperiod Totalt antal  

avgöranden 

Varav  

Högsta domstolen 

1972–1979 46 12 

1980–1989 68 8 

1990–1999 50 4 

2000–2009 53 1 

2010–2016/17 40 3 

Summa 257 28 

Den genomförda granskningen avser tillämpningen av nu gällande rätt. Den bakre 

tidsgränsen som styr vilka mål som har studerats skiljer sig åt mellan paragraferna 

beroende på när bestämmelsernas innehåll senast ändrades. I vissa specifika situa-

tioner som särskilt anges påverkas urvalet även av andra avgränsningar (jfr 3 kap. 

2 §, plantolkning samt 3 kap. 3 § FBL). Därigenom finns det inneboende skev-

heter i den ovan presenterade sammanställningen. Trots detta kan det ändå vara 

intressant att på ett övergripande plan få en uppfattning om de granskade målens 

fördelning över tid. Klart flest mål avgjordes under 1980-talet. Att de mål som är 

avgjorda från och med år 2010 är färre till antalet jämfört med tidigare år har 

sannolikt att göra med att denna tidsperiod är kortare än de övriga.  

Den senast genomförda ändringen av bestämmelser i 3 kap. FBL (SFS 

2014:205, prop. 2013/14:58) har betydelse för tillämpningen av främst 3 kap. 1, 

2, 3 och 4 §§ FBL. I många fastighetsbildningssituationer kan osäkra frågor klaras 

ut vid samrådet med berörda myndigheter. De oklara fallen, då sakägaren före-

läggs att ansöka om tillstånd, är sannolikt få. Men i dessa fall får den nya ord-

ningen en avgörande betydelse för beslutet om fastighetsbildningens tillåtlighet.  

Många mål återkommer för granskning flera gånger eftersom de berör flera 

bedömningskriterier eller paragrafer. Efter genomförd granskning och gallring 

återstår i många fall enbart ett fåtal mål, vilket begränsar möjligheten att dra några 

långtgående slutsatser av den specifika frågeställningen. Det som ändå kan 

konstateras sett till granskningen som helhet är att utgången i målen ofta varierar. 

Undantagen är några få situationer som bedöms mer stringent. De mest tydliga 

exemplen är: 

• att det inte är tillåtet att fastighetsbilda i syfte att åstadkomma skydds-

zoner omkring bostadsfastigheter (3 kap. 1 § FBL),  

• att bestämmelsen om vad som utgör en mindre avvikelse från plan 

tillämpas snävt (3 kap. 2 § FBL) samt  

• att prövningen av om en delning av en skogsbruksfastighet är skadlig 

(3 kap. 7 § andra meningen FBL) sker i förhållande till markens pro-

duktionsförmåga (minimum 200–250 kubikmeter skog per år).  
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I alla dessa situationer finns det tydliga anvisningar i lagstiftningens förarbeten, 

vilket kan förklara den mer enhetliga tillämpningen i jämförelse med vissa andra 

bestämmelser. 

De enskilt vanligaste fastighetsbildningssituationerna som kan hänföras till 

3 kap. FBL och som prövas i domstol är fastighetsbildning inom strandskyddat 

område och bildande av stora bostadsfastigheter på landsbygden. Inte sällan kom-

bineras dessa situationer. Därutöver förekommer ett stort antal planrelaterade 

mål.106   

Ett scenario som utmärker sig bedömningsmässigt är när en fastighet blir för 

stor enligt villkoren i 3 kap. 1 § FBL och samtidigt för liten enligt reglerna i 3 kap. 

5 § FBL (jfr mål 17:16/NJA 2017 s. 708 och 15:36). En sådan fastighetsbildning 

kan inte genomföras, även om berörda fastighetsägare är överens, såvida den inte 

kan tillåtas enligt undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL (jfr mål 16:23). En annan 

iögonfallande företeelse är att fastighetsindelningen förväntas begränsa, eller 

skydda mot, olovlig markanvändning vars tillåtlighet regleras i annan lagstiftning. 

Detta blir särskilt tydligt när det gäller frågor om strandskydd och när det finns 

risk för ändrad användning av en byggnad. Frågan om huruvida fastighetsbildning 

kan leda till oönskad bebyggelseutveckling har varit föremål för diskussion i sam-

band med utvecklingen av regelverket för de så kallade attefallshusen (Ds 2014:31 

s. 157–170).107 Effekten av en oönskad bebyggelseutveckling framträder tydligast 

i attraktiva områden med ett högt bebyggelsetryck. I dessa situationer finns det 

tydliga kopplingar mellan villkoren i 3 kap. 1 § FBL och bestämmelserna som rör 

markanvändningen i 3 kap. 2 och 3 §§ FBL. 

Målen som reglerar utfart till allmän väg enligt 3 kap. 4 § FBL är mycket få, 

bara två stycken sedan paragrafen infördes 1972. Möjligen är den lämplighets-

prövning som sker enligt 3 kap. 1 § FBL tillräcklig för att täcka upp för det 

bakomliggande behovet. Vad gäller sådana situationer som omfattas av tillstånds-

plikt enligt 39 § väglagen har lantmäterimyndigheten sedan 1 juli 2014 möjlighet 

att förelägga en sakägare att ansöka om tillstånd hos väghållningsmyndigheten 

inom ramen för förrättningen.  

Skyddsreglerna som avser jord- och skogsbruket i 3 kap. 5-7 §§ FBL är främst 

inriktade på att förhindra försämringar av fastighetsindelningen (jfr prop. 

1993/94:27 s. 15 och SOU 1944:46 s. 49). Bildandet av stora bostadsfastigheter 

på landsbygden (se särskild rubrik nedan) föranleder inte sällan bedömningar av 

hur de areella näringarna kan komma att påverkas. Förutom lämplighetspröv-

ningen enligt 3 kap. 1 § FBL kan, beroende på hur fastigheten är tänkt att använ-

das, även den fördjupade lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 5 § FBL komma att 

aktualiseras. Dessutom kan hänsyn behöva tas till de särskilda skyddsvillkoren 

som avser jord- och skogsbruket i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL.  

                                                      
106 Vid en sammanslagning av de planrelaterade målen inom kategorierna plantolkning, mindre 

avvikelse från plan och äldre planer är dessa sammantaget fler till antalet jämfört med målen 

som avser bildande av stora bostäder på landsbygden. Skillnaderna mellan de studerade tids-

intervallen för de olika paragraferna bedöms i dessa fall inte ha någon betydelse för slutsatsen. 
107 Se även examensarbetet Attefallshus och fastighetsbildning (Nyhage och Walleij 2016). 
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Undantagsvillkoren i 3 kap. 9 § FBL gör det möjligt att genomföra allmänt sett 

önskvärda förbättringar av fastighetsindelningen, trots att en sökt åtgärd i något 

avseende strider mot lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL. Den rationaliseringsverk-

samhet som tidigare bedrevs inom jord- och skogsbruket med hjälp av statligt stöd 

är i dag begränsad till omarronderingssituationer (jfr SOU 2001:38 s. 87). Undan-

tagsvillkoren har i det avseendet en mer begränsad betydelse i dag jämfört med 

den funktion som bestämmelsen hade på 1970- och 1980-talet (jfr mål NJA 1982 

s. 267 I). Paragrafen användes mer frekvent före liberaliseringen av fastighets-

bildningslagstiftningen som skedde 1991 respektive 1994 i syfte att tillåta bildan-

det av större bostadsfastigheter på landsbygden samt deltidsjordbruk (jfr 

Lantmäteriverket 1988 s. 4 och prop. 1989/90:151 s. 12). 

Undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL tycks sällan vara föremål för 

tillämpning. De allmänna intressen, utöver jord- och skogsbruket, som paragrafen 

avser att skydda hanteras troligtvis i andra sammanhang, exempelvis vid beslut 

om lov och tillstånd eller i samband med fysisk planering. En ändring av markan-

vändningen kräver normalt sett tillstånd, prövning genom plan eller förutsätter 

någon annan form av administrativt fattat beslut. Detta medför att eventuella 

intressekonflikter klaras ut på annat sätt än genom fastighetsbildning.  

Sammantaget bildar rättsfallen som behandlar de allmänna fastighets-

bildningsvillkoren en komplex och ofta svåröverskådlig mosaik. Ett regelverk 

som är svårgenomträngligt och svårtolkat minskar förutsebarheten och skapar 

rättsosäkerhet. Det är många gånger utifrån gällande lagstiftning och rådande 

rättspraxis svårt att på förhand inse utgången av ett mål. De svåra avvägningarna 

ställer höga krav på kompetens hos domstolarna och ansvariga myndigheter, men 

även hos enskilda markägare som vill få sitt ärende prövat vid domstol.  

Särskilt om stora bostadsfastigheter på landsbygden 

Ett exempel på en situation som kan vara svårbedömd är när sökanden önskar 

bilda en stor bostadsfastighet på landsbygden. Prövningen av ändamålet med 

fastighetsbildningen, dess varaktighet och aktualitet som sker enligt 3 kap. 1 § 

FBL är beroende av sökandens avsikter och trovärdigheten i dennes argumen-

tation (jfr mål 09:4). Dessutom ska fastigheten ”typiskt sett” kunna användas för 

det avsedda ändamålet, boende i kombination med exempelvis hästhållning, bete, 

mindre odling eller husbehovsved. Till detta kommer bedömningar av bestäm-

melserna till skydd för jord- och skogsbruksnäringen i 3 kap. 5-7 §§ FBL. Även 

här är sökandens framställan av stor betydelse när det kommer till beaktande av 

glesbygdsaspekter. Ska denne bosätta sig permanent på fastigheten ökar möjlig-

heterna att bilda större fastigheter jämfört med om avsikten är fritidsboende.108 

Erbjuds det goda möjligheter till sysselsättning på orten eller inom rimligt 

pendlingsavstånd inverkar detta positivt på lämplighetsprövningen. Om det finns 

önskemål om att föra skogsmark till en bostadsfastighet ökar sannolikheten för att 

                                                      
108 Att det är så framgår av genomförda examensarbeten (jfr Bergefur och Warberg 2009 s. 36 

samt Eklundh, Glasell och Johansson 2009 s. 36). 
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fastighetsbildningen godtas om sökanden kan argumentera för att skogen är icke 

produktiv, svår att bruka (dålig arrondering), ska omvandlas till bete eller använ-

das för veduttag. Dessa aspekter gör sökanden beroende av god vägledning från 

lantmäterimyndigheten och eventuella ombud, förutsatt att sökanden själv inte har 

tillräckliga kunskaper om lagstiftning och rättspraxis. Kompetensfrågan blir extra 

betydelsefull vid en domstolsprocess. Här uppstår vissa ojämlikheter. När exem-

pelvis ett större skogsbolag avyttrar mark får det antas att det inom bolaget finns 

fastighetsbildningskompetens eller ekonomiska resurser att handla upp sådan. 

Mindre markägare kan inte förväntas besitta samma kompetens eller ha samma 

ekonomiska möjligheter att anlita kvalificerade juridiska ombud.109 

Som en konsekvens av det nuvarande systemet stämmer det angivna ända-

målet med fastighetsbildningen inte alltid överens med den sedermera faktiska 

mark-användningen. Någon uppföljning sker inte. Förrättningslantmätaren kan 

beakta faktorer som markens beskaffenhet och om det finns lämpliga ekonomi-

byggnader i sin bedömning (Graf och Holmgren 2005 s. 56).110 Det är dock svårt 

för förrättningslantmätaren att avgöra den egentliga avsikten med en ansökan om 

att bilda en stor fastighet med kompletterande ändamål (jfr Bergefur och Warberg 

2009 s. 36 f., Eklundh, Glasell och Johansson 2009 s. 35 f. samt Graf och 

Holmgren 2005 s. 55 ff.).  

Generellt sett är det inte arealen som är måttstocken när domstolarna avgör hur 

stora bostadsfastigheter alternativt hur små lantbruksfastigheter som får bildas. I 

stället är det den tilltänkta markanvändningen, och i det fall det handlar om skogs-

mark skogens produktionsförmåga, som är avgörande. Skogens produktionsför-

måga skiljer sig mycket åt över landet och även i enskilda fall, varför arealerna 

varierar. Vad gäller husbehovsved får det anses vara klarlagt att arealen skogs-

mark som får knytas till en bostadsfastighet bör bestämmas med utgångspunkt 

från det uppskattade årsbehovet av ved och markens produktionsförmåga (mål 

17:16/NJA 2017 s. 708). 

                                                      
109 Svårigheterna med att tolka reglerna för bildande av skogsbruksfastigheter i 3 kap. 5 och 

7 §§ FBL bekräftas i ett examensarbete från 2004 (Stegander s. 53). 
110 Av en enkätundersökning riktad till ägare av fastigheter bildade för kombinerade ändamål i 

sex kommuner, framgick det att endast 45 % bedrev den verksamhet som bostadsfastigheten 

kompletterades för. I samma undersökning svarade drygt 70 % av fastighetsägarna att de var 

nöjda med fastighetens utformning och storlek. Bland de missnöjda fastighetsägarna var den 

vanligaste orsaken till missnöje var att man ville ha mer mark (Graf och Holmgren 2005). I en 

annan undersökning som avsåg komplettering av bostadsfastigheter med skogsmark inom två 

områden i Västra Götalands län, angav 65 % av fastighetsägarna att skogen användes för bland 

annat husbehovsved, 20 % att skogen användes till bete, 22 % att skogen användes till jakt 

medan 19 % svarade att skogen nyttjas på annat sätt (Eklundh, Glasell och Johansson 2009 

s. 35 f.). 
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4.7 Återkoppling till slutsatser från den historiska översikten 

Slutligen återstår frågan om lagstiftningen med dess tillämpning svarar upp mot 

de argument som ligger till grund för bestämmelsernas införande. Av den histo-

riska översikten i kapitel 3 (Del I, Dåtid) framgår tre bärande argument för varför 

samhället har valt att styra fastighetsindelningen genom införandet av allmänna 

fastighetsbildningsvillkor i lagstiftningen (se avsnitt 3.13.4): 

• Stabilitet – att åstadkomma en stabil fastighetsindelning 

• Rättssäkerhet – att värna om ett rättssäkert system, speciellt mot bak-

grund av fastigheternas användning som pantobjekt 

• Effektivitet – att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt mark-

utnyttjande 

Angående stabilitetsargumentet, vilket inkluderar frågan om att undvika 

ägosplittring, kan det konstateras att lagstiftningen fyller sin avsedda funktion. 

Reglerna motverkar sådana förändringar i fastighetsindelningen som från allmän 

synpunkt inte har ansetts vara önskvärda. Även om regelverket inte alltid bidrar 

till förbättringar skyddar det mot en – ur lagstiftarens synvinkel – skadlig uppdel-

ning av jordbruks- och skogsbruksfastigheter (jfr prop. 1993/94 s. 13 och 15 f.).  

Vad gäller rättssäkerheten är läget mer besvärande. Så som beskrivits i slut-

satserna av den genomförda granskningen (se avsnitt 4.6) varierar ofta utfallen i 

målen och det är endast i ett fåtal fastighetsbildningssituationer som rättstillämp-

ningen är enhetlig och tydlig. Dessutom kan det nuvarande systemet gynna den 

som medvetet lämnar oriktiga uppgifter om hur en fastighet är tänkt att användas, 

i och med att systemet saknar element av uppföljning, kontroll och påföljd. 

När det slutligen kommer till frågan om ett effektivt utnyttjande av marken kan 

det konstateras att regelverket inte tillåter hur stora bostadsfastigheter som helst, 

vilket överensstämmer med uttalanden i lagens förarbeten (prop. 1969:128 

s. B 1157). Den fastighetsbildningssituation som har förekommit mest frekvent 

sett till granskningen av 3 kap. FBL som helhet avser bildandet av stora bostäder 

på landsbygden och ofta i anslutning till stränder. Särskilt strikt är tillämpningen 

med avseende på större fastigheter för fritidsbostadsändamål. Om allmänhetens 

tillträde till mark och strandområden för rekreation och friluftsliv i praktiken har 

gynnats av regelverket, som en slags indirekt effekt, är ingen fråga som kan 

besvaras med hjälp av denna studie. Däremot kan det konstateras att regelverket 

har fungerat på det sätt som var avsett, med den förutsättningen som grund att 

markanvändningen följer fastighetsindelningen. Så förhåller det sig dock inte 

alltid i praktiken eftersom rätten till mark även kan säkras med någon form av 

nyttjanderätt, exempelvis arrende, vilket är vanligt förekommande inom jord-

bruket. Har då lagstiftningen underlättat för boende och sysselsättning på lands-

bygden? Regelverket liberaliserades ju i detta syfte åren 1991 och 1994. Det stora 

antalet mål inom kategorin stora bostadsfastigheter på landsbygden kan i vart fall 

ses som en indikation på att sådana fastighetsinnehav är attraktiva. Utfallen i dessa 

mål visar dock att det finns en efterfrågan på större fastigheter än vad som lagligen 
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kan medges. Mer om vad som är att anse som effektiv markanvändning redovisas 

i den rättsekonomiska analysen. Sedan återstår frågan om de ovanstående kriteri-

erna är de som fortfarande bör gälla. Mer om detta följer i anslutning till utvärde-

ringen av regelverket i kapitel 5–8 (Del III, Framtid). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Del III 
___________________ 

 
Framtid – Liberalisering 
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5 Utgångspunkter för utvärdering och analys 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka om det finns utrymme för en 

liberalisering av det grundläggande regelverket som styr markens indelning i 

fastigheter. Om detta handlar avhandlingens tredje och sista del (Del III, Framtid), 

kapitel 5–8. I denna del summeras och utvärderas slutsatserna av den historiska 

översikten (Del I) och studien av gällande rättstillämpning (Del II) tillsammans 

med insikterna från en jämförelse med det mer liberala regelverket i grannlandet 

Finland. Syftet med utvärderingen är att klargöra om det finns utrymme för en 

liberalisering av dagens regelverk och i så fall även peka ut en inriktning för fram-

tiden. 

Att fånga upp och utvärdera samtliga effekter av en liberalisering av bestäm-

melserna i 3 kap. FBL är ingen enkel uppgift. Regelverket är omfattande sett till 

den bredd och det djup som paragraferna enskilt och tillsammans representerar. 

Det finns dessutom kopplingar till annan lagstiftning. Det nu sagda bidrar till att 

diskussionen ibland förs på ett mer generellt plan. Eftersom regelverket är tving-

ande och tillämpas vid all fastighetsbildning är det knappast rimligt eller ens 

möjlig att genomföra en utvärdering som inkluderar alla upptänkliga fastighets-

bildningssituationer. Diskussionen förs därför med utgångspunkt från de rättsfall 

som representerar sådan efterfrågad fastighetsbildning som inte kan genomföras 

med dagens lagstiftning.  

Det teoretiska ramverket för diskussionen och utvärderingen i Del III (Fram-

tid) har till övervägande del sin grund i ett rättsekonomiskt betraktelsesätt, till viss 

del kombinerat med rättsfilosofiska teorier som inbegriper distributiv rättvisa 

(fördelningsrättvisa) och intresseavvägning. I viss mån grundas slutsatserna på 

allmänna äganderättsliga teorier (property rights theory) och spelteori (jfr skyddet 

för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL). Därutöver används komparativ juridisk metod 

vid jämförelsen mellan Sverige och Finlands regelverk (kapitel 6). 

De allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL har i stor utsträckning 

tillkommit med jordbruket som främsta förebild. Detta avspeglas i reglerna till 

skydd för de areella näringarna, som dominerar kapitlet som helhet (jfr antalet 

specialparagrafer, 3 kap. 5-8 §§ FBL samt undantagsreglerna i 3 kap. 9 och 10 §§ 

FBL). Detta förhållande har även visat sig slå igenom bland de granskade rätts-

fallen (se granskningen av gällande rätt i kapitel 4). De enskilt vanligaste fastig-

hetsbildningssituationerna som kan hänföras till 3 kap. FBL och som prövas i 

domstol är fastighetsbildning inom strandskyddat område och bildande av stora 

bostadsfastigheter på landsbygden. Inte sällan kombineras dessa situationer. Där-

utöver förekommer ett större antal planrelaterade mål. Mot bakgrund av det nu 
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sagda har några rättsfall valts ut för en mer ingående utvärdering. Dessa fastig-

hetsbildningssituationer har även legat till grund för jämförelsen med det finska 

regelverket. Eftersom de utvalda rättsfallen inte täcker in alla aspekter av lagstift-

ningen förs även ett mer övergripande resonemang, uppdelat på enskilda lagrum 

(se avsnitt 7.2).  

För reglerna om tredimensionell fastighetsbildning inklusive ägarlägenheter 

(3 kap. 1 a och 1 b §§ FBL) saknas vägledande rättspraxis. Det kan bero på att 

lagstiftningen är förhållandevis ny (från 2004 respektive 2009) eller att det bildas 

få sådana fastigheter. Eftersom tillämpningen inte har studerats för denna typ av 

fastighetsbildning, som dessutom är komplex till sin natur (jfr prop. 2002/03:116 

s. 59), kan effekterna av en eventuell liberalisering av 3 kap. FBL inte överblickas. 

Möjligen finns det behov av ett striktare regelverk i dessa avseenden. Denna fråga 

bör utredas särskilt. Detta görs dock inte inom ramen för avhandlingen.  

Kapitel 5 innehåller en fördjupad teoretisk genomgång jämfört med den inledande 

beskrivningen i kapitel 1. Dessutom presenteras den modell som används för 

kommande utvärdering av regelverket (se vidare avsnitt 7.1). Inledningsvis 

utvecklas sambanden mellan ägande, markanvändning och fastighetsindelning. 

Därefter presenteras några grundläggande begrepp och teorier samt den valda 

modellen för utvärdering.  

5.1 Sambanden mellan markanvändning, fastighetsindelning och 
ägande 

Synen på sambandet mellan markanvändning och fastighetsindelning samt kopp-

lingen till äganderätten avseende fast egendom är av central betydelse vid bedöm-

ningen av möjligheterna till en framtida liberalisering av de allmänna villkoren 

för fastighetsbildning i 3 kap. FBL. Det kan finnas skäl att ifrågasätta delar av det 

synsätt som utgör grunden för den nuvarande lagstiftningen. Är det nödvändigt 

att indirekt försöka styra markanvändningen genom fastighetsindelningen? Ett 

sådant synsätt innebär att regelverk tillåts överlappa varandra, vilket även kan 

medföra att samma fråga prövas flera gånger. I det följande görs ett försök att reda 

ut begreppen och välja ut en inriktning för den fortsatta diskussionen. Kommande 

avsnitt (5.1.1 till och med 5.1.3) utgör en fördjupning till bakgrundsbeskrivningen 

som ges i kapitel 1, Inledning.  

5.1.1 Äganderätten till mark 

I Sverige är den privata äganderätten skyddad genom bestämmelser i grundlagen, 

2 kap. 15 § regeringsformen (egendomsskyddet). Att den privata äganderätten 

lägger grunden för ekonomisk utveckling är ett väletablerat faktum inom ekono-

misk teori (jfr Alchian och Demsetz 1973 s. 22, North och Thomas 1976 s. 2–8 

samt Umbeck 1981 s. 64). Resursen mark binder ett stort kapital (prop. 1963:68 
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s. 91), främst i form av byggnader och anläggningar men också genom det som 

produceras på marken. 

Tydliga och säkra rättsliga strukturer är ett krav för att markägare och rättig-

hetshavare ska vilja investera i fastigheter (jfr Umbeck 1981). Markens indelning 

i fastigheter ger förutsättningar för trygghet och långsiktighet avseende markan-

vändningen, något som samhället eftersträvar (jfr Sack 1986 s. 219).  

Vad som utgör en fastighet, det vill säga fast egendom, uttrycks i jordabalkens 

portalparagraf, 1 kap. 1 §. Lagtexten motsvarar 2018 års lydelse. 

Med begreppet jord avses såväl mark- som vattenområden (Beckman et al. 2015 

s. 1.1). Någon egentlig definition av vad som ingår i begreppet äganderätt till fast 

egendom återfinns inte i lagtexten. Som lagteknisk princip gäller att äganderätten 

till fast egendom är negativt (indirekt) bestämd, vilket innebär att det bara är de 

legala inskränkningarna som uttryckligen beskrivs i lagstiftningen (Bergström 

s. 148 f.). Ett exempel på en legal inskränkning är att det generellt sett krävs till-

stånd i form av bygglov för att få uppföra en byggnad på en fastighet. Därutöver 

kan andra personers begränsade rätt till egendomen medföra inskränkningar i 

äganderätten, exempelvis till följd av servitut, nyttjanderätt eller panträtt 

(Bergström 1956 s. 146). Äganderätten är elastisk så till vida att innehållet ändras 

i förhållande till den vid var tid rådande lagstiftningen. Men den är även elastisk 

på så vis att fastighetsägaren automatiskt återfår befogenheterna om de legala 

inskränkningarna upphör eller om en rättighet, exempelvis ett arrende, sägs upp 

(Bergström 1956 s. 150).  

Enligt den så kallade property rights-skolan kan äganderätt till fast egendom 

beskrivas som:  

• rätten att använda och utestänga andra från att använda fastigheten,  

• rätten att överlåta fastigheten samt  

• rätten till fastighetens värde och avkastning (Snare 1972).1  

Äganderätten till fast egendom är inte absolut utan kan sägas bestå av ett knippe 

rättigheter (jfr Demsetz 1967 s. 347 samt Alchian och Demsetz 1973 s. 17). I 

Sverige har rätten att bestämma över vissa av fastigheternas egenskaper, såsom 

deras storlek och arrondering, ansetts vara en statlig angelägenhet. De allmänna 

villkoren för fastighetsbildning som återfinns i fastighetsbildningslagens tredje 

kapitel syftar till att skydda det allmännas intressen. Bestämmelserna är 

                                                      
1 Anmärkas kan att med rättigheter följer normalt även skyldigheter och restriktioner. För en 

konceptuell diskussion om innebörden av begreppen rättighet (inklusive äganderätt) och 

skyldighet i juridisk mening, beskrivna som två kommunicerande kärl, se Hohfeld (1913 och 

1917).  

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas 

antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning 

finns särskilda bestämmelser. 

   Sämjedelning är utan verkan. 
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grundläggande för all fastighetsbildningsverksamhet och utgör tvingande minimi-

krav vid alla förändringar i fastighetsindelningen (prop. 1969:128 s. 100 f.). Det 

är lantmäterimyndighetens uppgift att avgöra om dessa villkor är uppfyllda, vilket 

utförs inom ramen för en lantmäteriförrättning. 

5.1.2 Fastighetsindelningens funktion 

Markens indelning i fastigheter syftar till att individualisera fastigheterna i egen-
skap av rättsobjekt. Det som åsyftas är fastighetens avgränsning och innehåll, 

främst som objekt för överlåtelse och pantsättning (jfr SOU 1944:46 s. 47, SOU 

1947:38 s. 39, SOU 1963:68 s. 93, prop. 1969:128 s. B 54 och prop. 1970:20 

s. B 71). Genom att varje fastighet är unik och tydligt avgränsad skapas förutsätt-

ningar för kreditgivning med fastigheten som säkerhet samt möjligheter till rättig-

hetsupplåtelser i den fasta egendomen.  

Fastighetsindelningens funktion kan sammanfattas i följande huvudpunkter 

(SOU 1966:63 s. 25 f.): 

• Individualiserar objekt till grund för äganderätt och andra rättighets-

upplåtelser, exempelvis panträtt och servitut 

• Lägger grunden för statens reglering av markanvändningen utifrån 

jord- och planpolitiska förutsättningar  

• Utgör referenssystem för beslut som avser fast egendom och 

områdesanknutna bestämmelser rörande exempelvis naturtillgångar 

eller bebyggelse 

• Utgör en grund för folkbokföringen 

• Utgör en grund för fastighetsbeskattning 

• Utgör en minsta beståndsdel vid administrativa indelningar 

Till individualiseringen av rättsobjekten hör även frågor om hur fastigheterna ska 

dokumenteras, med hjälp av kartor, och publiceras, med hjälp av ett fastighetsre-

gister (Rodhe 1941 s. 131 ff.). Det fastighetsbildningssystem och den lagstiftning 

som används för att åstadkomma denna individualisering måste förhålla sig till 

det faktum att ägande och brukande av mark ibland skiljer sig åt, samt ta hänsyn 

till sådana resurser som inte är direkt fastighetsanknutna, exempelvis vilt och fisk, 

vilka kan generera olika typer av områdesskydd (jaktvårds- och fiskevårdsområ-

den etc.).  

Relationen mellan fastighet (objekt), ägande (rättighet) och den fysiska eller 

juridiska person som utövar äganderätten (subjektet) illustreras av figur 5.1.  
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Figur 5.1: Beskrivning av relationen mellan subjekt, rättighet och objekt. Efter 

Mattsson (2004, figur 1 s. 40). 

Genom att avgränsa områden på marken, eller som volymer (gäller tredimension-

ella fastigheter), kan rättigheter knytas till den fasta egendomen. Fastigheten med 

dess anknutna rättigheter och skyldigheter kan överlåtas till andra rättssubjekt. 

Den mest betydelsefulla rättigheten kan antas vara äganderätten men även andra 

rättigheter såsom panträtt och servitut är fastighetsanknutna. Tillsammans skapar 

fastigheten med dess rättigheter förutsättningarna för dess användning. 

5.1.3 Sambandet mellan fastighetsindelning och markanvändning 

Förändringar i markanvändningen kan från en rättslig utgångspunkt betraktas ur 

ett statiskt eller dynamiskt perspektiv. Med det statiska perspektivet för ögonen 

kan samhällets målsättning sägas vara att trygga markanvändningen över tid 

genom att skydda mot inskränkningar i den pågående markanvändningen (jfr 

2 kap. 15 § regeringsformen). Ur ett dynamiskt perspektiv ligger fokus i stället på 

att skapa förutsättningar för sådan utveckling av markanvändningen som är nöd-

vändig för att möta ett samhälle i ständig förändring. För att möjliggöra önskvärda 

förändringar krävs styrinstrument i form av fastighetsrättslig lagstiftning liksom 

lagar för markanvändning och planering (Mattsson och Mansberger 2017 s. 15).  

Med bäring på den historiska översikten i kapitel 3 (Del I, Dåtid) och gransk-

ningen av gällande rätt i kapitel 4 (Del II, Nutid) diskuteras i det följande några 

olika samband mellan fastighetsindelning och markanvändning. 

Fastighetsindelning och brukande 

Synen på sambandet mellan fastighetsindelning och markens brukande är av stor 

betydelse inför ett ställningstagande i fråga om samhällets behov av att styra 

fastighetsindelningen. I Sverige tycks existensen av ett sådant samband ha varit 

en utgångspunkt vid utformningen av nuvarande lagstiftning (jfr SOU 1963:68 

s. 94 samt prop. 1969:128 s. B 53 f. och B 150). Eftersom lagstiftaren ansåg att 
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brukningsenheterna hade en tendens att följa fastighetsindelningen menade man 

att en styrning genom fastighetsbildning kunde vara effektiv. Att olika enheter 

sambrukades ansågs inte vara tillräckligt eftersom delarna kunde överlåtas separat 

(SOU 1944:46 s. 49 f.).  

I fråga om jordbruksmark kan det trots lagstiftarens ambitioner konstateras att 

knappt hälften av Sveriges åker och betesmark för närvarande brukas av annan än 

fastighetsägaren (SOU 2014:32 s. 81 f. respektive Jupiter 2014 s. 216).2 EU:s 

införande av det så kallade gårdsstödet 2003 tycks ha haft viss inverkan på rela-

tionen mellan ägande och brukande på så sätt att andelen ägd åkermark har ökat i 

relation till andelen arrenderad åkermark (Jupiter 2014 s. 209). Gårdsstödet är ett 

inkomststöd som är kopplat till jordbrukarens verksamhet. Bidragets storlek 

bestäms av antalet stödrätter.3 Vid bedömningen görs ingen skillnad mellan mark 

som är egenägd och sådan mark som brukas med stöd av arrende (Jordbruksverket 

2017 s. 116). Andelen sidoarrenden har minskat vilket kan bero på att gårdsstödet 

har gjort det mer lönsamt att förvärva mark, kombinerat med andra faktorer såsom 

ett lågt ränteläge (Olsson 2014 s. 219). Av en översyn av arrende i svenskt jord-

bruk från medeltid till nutid framgår att slutsatsen av tidigare forskning, som pekat 

på att eget ägande alltid ger det bästa jordbruket, inte längre kan sägas gälla gene-

rellt (Wästfelt 2014 s. 37). Ägande och arrende har olika fördelar och nackdelar. 

Arrende genererar en högre flexibilitet och möjliggör nyetablering och tillväxt av 

lantbruksföretag (Andersson 2014 s. 234 f.), medan ägande är en långsiktig inves-

tering (Svensson 2014 s. 120). Den vetenskapliga litteraturen tycks inte ge något 

entydigt svar på frågan om hur incitament och effektivitet kan kopplas till valet 

av upplåtelseform. I dag är det vanligt med en blandning av arrenderad och ägd 

åkermark (Andersson 2014 s. 242). 

Av Jordbruksverkets statistik avseende tidsperioden 2007–2016 framgår att 

fördelningen mellan heltidsföretag som enbart brukar sin egen mark kontra sådana 

företag som helt eller delvis bedriver sin verksamhet med stöd av arrende har varit 

relativt konstant över tid. De heltidsföretag som 2016 bedrev sin verksamhet ute-

slutande med stöd av arrende brukade i genomsnitt 55 % mer åkermark än de 

företag som enbart brukade sin egen mark.4 Medan antalet heltidsföretag inom 

jordbruk respektive djurskötsel har minskat sedan 2007 har antalet företag som 

kombinerar jordbruk med djurskötsel ökat. År 2016 utgjorde andelen kombi-

nationsföretag 54 % viket gör detta till den vanligaste driftsinriktningen 

(Jordbruksverket 2016). 

Någon motsvarande statistik som beskriver arrendesituationen för skogsbruks-

mark har inte återfunnits (jfr statistik från Skogsstyrelsen 2018 och 2014 samt 

Sveriges lantbruksuniversitet 2017). En tänkbar orsak till detta är att arrende som 

                                                      
2 Uppgiften i SOU 2014:32 omfattar både åker och betesmark 2012 (45 %) medan Jupiters 

undersökning enbart avser åkermark 2010 (42 %). De båda uppgifterna är inte helt jämförbara 

men ger ändå en bild av arrendesituationen.  
3 En stödrätt är en värdehandling som berättigar till gårdsstöd: 1 hektar jordbruksmark genererar 

en stödrätt. Det krävs minst fyra stödrätter för att få gårdsstöd (Jordbruksverket 2018a). 
4 En knapp fjärdedel av jordbruksföretagen är heltidsföretag. Heltidsföretagen brukar dock 

72 % av landets jordbruksmark (Jordbruksverket 2016). 
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avser skogsmark inte är så vanligt förekommande, vilket möjligen kan ha att göra 

med att odling av skog är en mycket långsiktig verksamhet. Omloppstiden för 

skog varierar från cirka 60 år till 140 år beroende på trädslag, breddgrad och 

markens beskaffenhet (Föreningen Skogen 2018). I propositionen som ligger till 

grund för de skogspolitiska målsättningar som antogs 1994 och som fortfarande 

gäller (jfr prop. 1992/93:226 och prop. 2007/08:108) behandlas inte frågor om 

företags- eller fastighetsstruktur (jfr prop. 1993/94:27 s. 11).5 I samband med 

1994 års liberalisering av 3 kap. 5-7 §§ FBL konstaterades dock att fastig-

hetsstrukturen fortfarande var av stor betydelse för skogsbruksnäringen i syfte att 

hålla kostnaderna nere (s. 13). Av en Lantmäterirapport från 2012 framgår det att 

omarrondering förväntas medföra sänkta kostnader för skogsskötsel, avverkning 

och återplantering, underlätta för utbyggnad av skogsbilsvägsnätet samt bidra till 

minskade kostnader för underhåll av fastighetsgränser (Lantmäteriet 2012a s. 5).  

Fastighetsindelning, jordförvärvsregler, skötsellagstiftning och taxering 

Utöver styrningen genom de allmänna fastighetsbildningsvillkoren ger jordför-

värvslagstiftningen liksom skötsellagstiftningarna avseende jordbruk-, skogsbruk 

och fiske vissa möjligheter till styrning i fråga om ägande och brukande av mark 

(se den historiska översikten i kapitel 3).  

Den ändamålsprövning som genomförs enligt 3 kap. 1 § FBL har inte något 

samband med hur en nybildad eller ombildad fastighet sedan kommer att taxeras 

(som bostadsfastighet, lantbruksenhet etc). Bostadsfastigheter med en areal över 

två hektar klassificeras som lantbruksenheter oavsett hur markanvändningen rent 

faktiskt ser ut (framgår indirekt av 2 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen).6 Det är 

klassificeringen i lantbruksenheter som utgör grunden för prövningen av jordför-

värvstillstånd vilket framgår av 1 § jordförvärvslagen.  

Det främsta syftet med jordförvärvsreglerna är att bibehålla ägarbalansen 

mellan privatpersoner och företag. Lättnader i förvärvslagstiftningen föregick 

1990-talets liberaliseringar av fastighetsbildningslagstiftningen. Syftet var i bägge 

fall att underlätta för en levande landsbygd. Av senare förarbetsuttalanden fram-

går det att jordförvärvslagen ansågs vara ett bristfälligt styrmedel (prop. 

1990/91:155 s. 16 ff.) och att det var lagstiftarens avsikt att fastighetsbildnings-

lagen skulle innehålla ett mer restriktivt regelverk (prop. 1993/94 s. 15).  

Fastighetsindelning och strandskydd 

Bestämmelsen som statuerar att fastighetsbildning inte får ske så att syftet med 

strandskyddet motverkas (3 kap. 2 § 2 st. FBL) är ett tydligt exempel på att 

                                                      
5 I samband med beslut om ändringar i skogsvårdslagen 2008 klargjordes att grunden för den 

sedan 1994 gällande skogspolitiken skulle ligga fast. Dock med tillägget att klimataspekter i 

högre grad borde beaktas. I propositionen tydliggjordes att de två jämställda målsättningarna, 

miljömålet och produktionsmålet, förutsatte att äganderätten var tydligt definierad och lång-

siktigt säkerställd (prop. 2007/08:108 s. 1). 
6 Se även Nilsson och Olofsson 2015 s. 36 ff. 
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fastighetsindelningen antas vara styrande för markanvändningen. Med äganderätt 

till marken anses risken för olovliga handlingar och privatisering öka, vilket i sin 

tur har en avhållande effekt på allmänheten (jfr mål 15:27). Detta trots att 

allemansrätten inte inskränks lagligen förrän nödvändiga tillstånd till privati-

serande anläggningar eller byggnader har inhämtats.7 Sedan 2009 finns det dess-

utom en förtydligande lagregel i miljöbalken om att strandskyddsdispens inte ska 

omfatta området närmast strandlinjen (7 kap. 18 f § MB). Regeln syftar till att 

säkerställa allmänhetens möjlighet till fri passage och att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet (prop. 2008/09:119 s. 76 f.). 

Fastighetsindelning och bindande planer 

Grundprincipen i fastighetsbildningslagen är att fastighetsindelningen ska följa 

bindande planer.8 Både lagstiftning och förarbeten är tydliga i detta avseende. 

Möjligheten till avvikelser är mycket liten.9 Denna grundprincip har såvitt kan 

utläsas av svenska förarbeten inte varit ifrågasatt; snarast har det varit en självklar 

utgångspunkt för lagstiftningen. Redan vid införandet av jorddelningslagen kon-

staterades att det var planlagstiftningens uppgift att förebygga olämplig samhälls-

bildning i samband med successiv fastighetsbildning i sådana områden där tätare 

bebyggelse var att vänta (prop. 1926:38 s. 260 f.).  

Genom att besluta om särskilda fastighetsindelningsbestämmelser har kom-

munen även möjlighet att binda fastighetsindelningen inom detaljplanelagt 

område (4 kap. 18 § PBL).10 

Administrativt fattade beslut i form av detaljplaner, tillkomna genom pro-

cesser som innefattar medborgarinflytande, skapar förutsägbarhet och stabilitet i 

fråga om markanvändningen. Planerna fyller dessutom en funktion genom att 

säkerställa utrymme för viktiga samhällsfunktioner såsom el, vatten och avlopp 

samt infrastruktur.  

                                                      
7 Förhållandet mellan fastighetsbildning och tillståndsgivning kan exemplifieras av Mark- och 

miljööverdomstolens dom 2011-06-16 i mål M 4534-10, Lantmäteriets rättsfallsreferat 11:20. 

Av målet framgår att fastighetsbildning, i detta fall fastighetsreglering, inte utgör särskilda skäl 

(enligt 7 kap. 18 c § MB) för att få dispens från strandskyddet. Målet utgör även ett exempel på 

när samordningen mellan de olika lagarna inte fungerar som avsett. I detta fall erhölls bygglov 

och strandskyddsdispens av kommunen för byggnation av ett garage inom det tillförda området. 

Beslutet om strandskyddsdispens upphävdes av länsstyrelsen som även vann gehör för sin 

inställning i Mark- och miljööverdomstolen. Följden blev därmed att det tillförda området inte 

kunde användas som det var tänkt. Principen att fastighetsbildning inte inverkar på möjligheten 

att få bygglov framgår även av andra mål. Se exempelvis NJA 1979 s. 21, Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 79:1 och Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-11-24 i mål F 3859-16, 

Lantmäteriets rättsfallsreferat 16:30. 
8 Principen framgår redan av 1917 års lag om fastighetsbildning i stad (5 kap. 8 § FBLS) och 

återfinns numer i 3 kap. 2 § FBL respektive 4 kap. 18 § PBL. 
9 Motsvarande förhållningssätt avseende fastighetsbildning och planer gäller även i jämförelse-

landet Finland, se kapitel 6. 
10 I 4 kap. 18 § PBL finns en hänvisning till lämplighetsprövningen i 3 kap. 1 § FBL. Fastighets-

indelningsbestämmelserna är bindande för prövningen vid en lantmäteriförrättning. 
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En fråga som inte behandlas inom ramen för avhandlingen är huruvida föränd-

ringar i fastighetsindelningen som sker i enlighet med bindande planer skulle 

kunna reduceras till en administrativ åtgärd i stället för att ställa krav på ett 

myndighetsbeslut, något som har diskuterats i olika sammanhang (se exempelvis 

Lantmäteriets promemoria från 2012, som författades på begäran av Plangenom-

förandeutredningen i samband med en översyn av bestämmelserna om plan-

genomförande, Lantmäteriet 2012b). Frågeställningen är relevant eftersom den 

berör skärningen mellan fastighetsbildningslagstiftningen och plan- och bygg-

nadslagstiftningen, men eftersom ämnet är komplext och delvis ligger utanför 

målsättningen med avhandlingen kommer frågan inte att utredas närmare.  

Ändamålsprövning vid fastighetsbildning 

En annan aspekt på sambandet mellan fastighetsindelning och markanvändning 

är att de uppgifter som sökanden lämnar vid förrättningen i fråga om ändamålet 

med fastighetsbildningen, dvs. den tänkta markanvändningen, inte följs upp med 

någon form av tillsyn eller kontroll av hur det sedan faktiskt förhåller sig (jfr SOU 

1963:68 s. 157 f.). Sökandens avsikter och trovärdigheten i dennes argumentation 

får därmed stor betydelse för fastighetsbildningens genomförbarhet (jfr de två 

nekade målen 09:4 och Svea hovrätt F 5994-1611, orefererat). Fastigheten ska 

dock ha sådana förutsättningar att den kan användas för det avsedda ändamålet, 

utan hänsyn till den som för tillfället äger fastigheten (jfr mål 06:16). 

5.2 Några rättsekonomiska begrepp och teorier 

Den följande diskussionen kring behovet av statlig styrning av fastighetsindel-

ningen och utvärderingen av effekter förs med stöd av rättsekonomisk teori. 

Begreppen externa effekter, transaktionskostnader och effektivitet och är grund-

läggande för den teoretiska framställningen varför dessa kommer att förklaras mer 

ingående. För en mer omfattande teoribildning avseende effektivitet utifrån en 

institutionell kontext, se Ekbäck 2000 s. 83–111. 

5.2.1 Marknadsmisslyckanden inklusive externa effekter 

En av förutsättningarna för en perfekt marknad är enligt fundamentala neo-

klassiska antaganden om människors beteenden att individer är nyttomaxi-

merande och företag vinstmaximerande (jfr Milgrom och Roberts 1992 s. 39 f., 

58 och 601). Den så kallade värdemaximeringsprincipen går enkelt uttryckt ut på 

att maximera värdet för alla berörda parter (Milgrom och Roberts 1992 s. 36). 

Denna princip används som utgångspunkt för resonemang kring vad som är att 

anse som en totalt sett samhällsekonomiskt effektiv lösning. I praktiken existerar 

nästan aldrig perfekta marknader men som utgångspunkt för analyser och studier 

                                                      
11 Dom 2017-06-15. 
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av avvikelser är dessa teorier ändå en bra utgångspunkt. Några exempel på mark-

nadsmisslyckanden som bedöms vara relevanta för att bedöma effekterna av 

förändringar i systemet som reglerar samhällets styrning av fastighetsindelningen 

är: externa effekter, ofullständig information12 och kollektiva nyttigheter13. Av 

dessa redogörs här särskilt för innebörden av begreppet externa effekter. Ofull-

ständig information beskrivs i anslutning till transaktionskostnadsbegreppet i 

avsnitt 5.2.2. 

Externa effekter 

En så kallad extern effekt (externalitet) uppstår när en parts handling påverkar 

välfärden för en tredje part, positivt eller negativt, utan att den som har orsakat 

effekten behöver ta hela konsekvensen av sitt handlande. Ett klassiskt exempel 

gäller luftföroreningar, där utsläpp från en fabrik påverkar omgivningen och däri-

genom människors önskan om att ha en giftfri miljö och god luftkvalitet. En 

extern effekt kan internaliseras genom exempelvis skatter, avgifter, regleringar 

eller subventioner (Milgrom och Roberts 1992 s. 75).14 Resultatet av en förändrad 

lämplighetsprövning som medför en liberaliserad fastighetsbildning bör bedömas 

med utgångspunkt från bland annat de externa effekter (positiva eller negativa) 

som kan tänkas uppkomma. Det är viktigt att hålla isär externa effekter, som alltså 

påverkar tredje man, från nyttor och skador som berör transaktionsparterna, dvs. 

berörda fastighetsägare. När begreppet samhällsnytta fortsättningsvis används 

avses en samlad bedömning som även tar hänsyn till förekomsten av externa 

effekter.  

5.2.2 Transaktionskostnader 

Alla ekonomiska analyser som har som målsättning att få en mer praktisk bety-

delse behöver ta hänsyn till transaktionskostnader (jfr Ekbäck 2000 s. 19 och de 

Alessi 1983 s. 73 och 76).15 Med transaktionskostnader menas processrelaterade 

kostnader som är nödvändiga för att en transaktion, exempelvis ett fastighetsför-

värv, ska kunna genomföras. Det kan handla om kostnader förknippade med att 

                                                      
12 Man kan exempelvis fråga sig om alla individer som söker en lantmäteriförrättning i alla 

delar har förstått innebörden och insett konsekvensen för markanvändningen på lång sikt. 
13 Ett exempel på en kollektiv nyttighet är allemansrätten. 
14 Enligt Demsetz är en av äganderättens primära funktioner att skapa incitament som leder till 

en ökad internalisering av externa effekter (Demsetz 1967 s. 348). Ett exempel på detta är att 

den enskilda äganderätten till mark skapar incitament för att använda resursen på det mest 

effektiva sättet, jämfört med om marken ägs av det allmänna (s. 356). Se även Alchian och 

Demsetz 1973 s. 22. 
15 Leibenstein uppmärksammar en tröghet och friktion (”fricional inactivity”) när det kommer 

till individers och organisationers beteenden (1969 s. 621), något som de Alessi menar inte kan 

förklaras av traditionella neoklassiska teorier utan kan härledas till förekomsten av transaktions-

kostnader, anpassningskostnader och rättighetsstrukturer (1983 s. 73).  
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söka reda på lämpliga transaktionsobjekt samt kostnader förknippade med för-

handlingen mellan säljare och köpare (Ekbäck och Karlbro 2008 s. 4).  

I fastighetsbildningssammanhang är kostnaden för en lantmäteriförrättning 

och eventuella domstolsprocesser de dominerande transaktionskostnadsposterna. 

Därutöver kan kostnader uppstå som är förknippade med att söka reda på informa-

tion om hur en lantmäteriförrättning går till och vad den kostar samt procedurerna 

kring lagfart och pantsättning för belåning. Eftersom transaktionskostnaderna ofta 

är höga i fastighetsbildningssammanhang kan det medföra inlåsningseffekter, 

exempelvis att mark inte tillfaller den som värderar den högst eftersom förrätt-

ningskostnaden kan överstiga fastighetsägarnas individuella nytta. Detta får till 

följd att önskade förändringar av fastighetsindelningen inte genomförs. 

En annan typ av transaktionskostnader är sådana som orsakas av ofullständig 

information och informationsasymmetrier. Med ofullständig information menas 

att det saknas sådan information som krävs för att kunna bedöma om en möjlig 

transaktion är bra eller dålig. Informationsasymmetrier uppstår när den ena parten 

har tillgång till mer information än den andra, vilket påverkar utgångsläget inför 

en förhandling (jfr Milgrom och Roberts 1992 s. 30).16 Att förrättnings-

lantmätaren har en lagstadgad utredningsplikt (4 kap. 25 § FBL) innebär att 

problematiken med informationsasymmetrier vid fastighetsbildning minskar. 

Tillgången på information om berörd lagstiftning och dess tillämpning kan gene-

rellt sett sägas ha större betydelse vid en eventuell överprövning i domstol, då 

parternas yrkanden är styrande för vad som prövas i målet.  

5.2.3 Effektivitet 

Effektivitet är ett begrepp som kan definieras olika beroende på bland annat vilken 

utgångspunkt som avses. För vem eller vilka är en åtgärd effektiv? Bara för 

enskilda individer eller för samhället i stort? Några vedertagna rättsekonomiska 

teorier får utgöra basen för det fortsatta resonemanget. 

Paretoeffektiviet 

När resurser allokeras så att ingen part kan få det bättre utan att någon annan sam-

tidigt får det sämre sägs allokeringen vara Pareto-optimal eller med ett annat ord 

Pareto-effektiv (Milgrom och Roberts 1992 s. 23).17 Det är sannolikt inte möjligt 

att i alla fastighetsbildningssituationer uppnå ett tillstånd som ur alla hänseenden 

är mer effektivt, dvs. Pareto-dominerar det föregående tillståndet, eftersom nega-

tiva effekter kan uppstå i någon mening. I stället får man se till samhällsnyttan 

(eller skadan) vid bedömningen av vilken förändring av fastighetsindelningen 

                                                      
16 Angående informationsasymmetrier kan en jämförelse göras med förhållandet mellan köpare 

och säljare vid ett bilköp, något som beskrivs i The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty 

and the Market Mechanism (Akerlof 1970). 
17 Efter den italienska ekonomen och sociologen Vilfredo Pareto som formulerade definitionen 

i början på 1900-talet. 
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som bör tillåtas. Om värdet av den ökade samhällsnyttan överstiger de kostnader 

och eventuella olägenheter som fastighetsbildningen medför är åtgärden effektiv 

men inte Pareto-effektiv om någon sakägare får det sämre. Ett annat problem med 

Pareto-kriteriet är att det normalt sett inte tar hänsyn till transaktionskostnader. 

Ett sätt att komma vidare i effektivitetsresonemanget är att i stället utgå från det 

så kallade Kaldor-Hicks-konceptet som kan sägas vara ”potentiellt” Pareto-

effektivt. Med det menas att vinnarna i teorin kan kompensera förlorarna oavsett 

om detta sker i praktiken eller inte (Posner 2014 s. 14). 

Coaseteoremet 

En annan aspekt av begreppet effektivitet erhålls utifrån det så kallade Coase-

teoremet (Coase 1960). Enligt detta teorem leder förhandlingslösningar alltid till 

det samhällsekonomiskt mest effektiva utfallet, oavsett hur rättigheterna initialt 

är fördelade, givet att vissa förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar är: 

• att parterna har full information,  

• att det inte existerar vare sig transaktionskostnader eller förmögen-

hetseffekter och 

• att äganderätterna är säkra, väldefinierade och överlåtbara. 

Coase-teoremet uttrycktes aldrig explicit av Coase själv, utan har formats av 

George Stigler i efterhand baserad på Coases artikel från 1960 (Coase 2005 s. 36). 

Ovanstående beskrivning av teoremet utgår från den ursprungliga artikeln av 

Coase i kombination med andras tolkningar (jfr Milgrom och Roberts 1992 s. 38 

och 303).18  

Eftersom transaktionskostnader i realiteten är en avgörande kostnadspost vid 

förhandlingar om rättigheter konstaterar Coase att lagstiftningen har en avgörande 

betydelse för att bestämma under vilka förutsättningar överenskommelser kan 

träffas. I det avseendet kan rättssystemet sägas kontrollera det ekonomiska syste-

met.19 Enligt Coase är det uppenbart önskvärt (”obviously desirable”) att rätten 

att företa sådana handlingar som har lagts fast av rättssystemet ska tillfalla de 

individer som kan utnyttja de givna möjligheterna mest produktivt. Incitament ska 

fungera vägledande och styra mot ett sådant tillstånd. För att hitta och bibehålla 

en optimal distribution av rättigheter ska transaktionskostnaden vara låg, vilket 

kan uppnås genom en tydlig och enkel lagstiftning. Önskescenariot förutsätter ett 

passande system för att hantera rätten till egendom inklusive möjligheten att 

hävda denna rätt. Enligt Coase är det dessa insikter som ligger bakom det stora 

intresset för att utforska beståndsdelarna i ett sådant system (property rights 

                                                      
18 Angående uttrycket förmögenhetseffekter hänvisas till Milgrom och Roberts (1992 s. 35). 

Bättre bemedlade är exempelvis beredda att ta högre risker och har inte lika hårda budget-

restriktioner. 
19 Med utgångspunkt från Coase-teoremet och med beaktande av transaktionskostnader kan ett 

av syftena med fastighetsrätten sägas vara att adressera fastighetsanknutna rättigheter så att de 

blir som mest värdeskapande för samhället (Milgrom och Roberts 1992 s. 301). 
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system), och förklaringen till att rättsekonomi har blivit ett populärt ämne inom 

amerikanska juristutbildningar (Coase 2005 s. 37). 

Konflikten mellan effektivitet och stabilitet 

Det finns en inneboende konflikt mellan effektivitet och stabilitet. Stabila sam-

hällsinstitutioner reducerar osäkerhet men är inte nödvändigtvis de mest effektiva.  

Douglass North beskriver det institutionella perspektivet på stabilitet på följ-

ande sätt (1990 s. 6): 

”The major role of institutions in a society is to reduce uncer-

tainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) 

structure to human interaction.” 

Människors obenägenhet att ta risker kan ligga bakom samhällets strävan efter 

stabila institutioner. Ytterligare en tänkbar förklaring är att osäkerhet kan leda till 

högre transaktionskostnader (jfr Sened 1997 s. 46 och 172), något som inte är 

eftersträvansvärt. Inom ekonomisk teori anses privat äganderätt bidra till min-

skade transaktionskostnader (jfr Sened 1997 s. 172), vilket är att se som något 

positivt. 

Det hittills förda effektivitetsresonemanget kan tolkas så att privatisering 

generellt sett medför minskade transaktionskostnader, och att nyttan av ett ökat 

privat inflytande bidrar till att minska transaktionskostnaderna. Om transaktions-

kostnaderna reduceras borde, enligt Coase-teoremet, nyttan av enskilda förhand-

lingslösningar stiga. Ett system som främjar frivilliga förhandlingar kan bidra till 

ökad effektivitet genom att skapa förutsättningar för en förbättrad resursallo-

kering. Detta resonemang förutsätter bland annat att fastighets- och rättighets-

gränserna är tydligt definierade (jfr Coase-teoremet), vilket de i de allra flesta fall 

kan anses vara. Risken för rättsförluster är därmed liten varför även ett liberalt 

system kan sägas vara stabilt i det avseendet.  

Att marken används av den individ (eller det företag) som värderar den högst 

bidrar till en ökad nytta, i vart fall för de fastighetsägare som är överens om en 

marköverföring. Förekomsten av externa effekter kan dock påverka den samman-

tagna nyttobedömningen och medföra att förändringar i fastighetsindelningen 

som av de enskilda fastighetsägarna kan betraktas som effektiva inte genererar en 

sammantaget ökad samhällsnytta. Detta kan i sin tur medföra att mer restriktiva, 

stabila, institutioner i vissa fall är att föredra.  

Effektivitet vid frivilliga överlåtelser 

Vid en frivillig överenskommelse om överlåtelse av mark är det rimligt att anta 

att marken är värd mer för köparen än för säljaren, även med beaktande av tran-

saktionskostnaderna. Annars skulle transaktionen inte ha aktualiserats.20 

                                                      
20 Jfr effektivitetsprincipen i Milgrom och Roberts 1992 s. 24, resonemanget om vinst vid fri-

villiga förändringar i Ekbäck 2016 s. 62 f. och beskrivningen av fastigheters marginalvärden i 

Kalbro 2005a s. 3. 
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Argumentationen bakom införandet av undantagsregeln från de grundlägg-

ande kraven på lämplighet (3 kap. 9 § FBL) bekräftar synen på effektiva transak-

tioner (SOU 1963:68 s. 196 samt återgivet i prop. 1969:128 s. B 175): 

”Det torde nämligen i regel kunna förutsättas att en reglerings-

åtgärd, som alla sakägare är ense om och som varken försämrar 

fastighetsindelningen eller motverkar uppkomsten av en mera 

ändamålsenlig indelning, kan anses i åtminstone något avse-

ende innebära en förbättring av indelningen.” 

Kommunaltekniska föreningen uttryckte i sammanhanget att en oskadlighets-

princip borde accepteras och argumenterade (s. B 179):21 

”Två markägare kan t.ex. vara överens om en viss gränsjämk-

ning mellan sina fastigheter, men man kan inte direkt objektivt 

påvisa att en sådan gränsjämkning skulle förbättra sökandens 

fastighet.” 

Detta säger något om vad som ansågs vara samhällsekonomiskt effektivt. Något 

förenklat, om alla inblandade är överens så visar det att det borde finns en nytta 

värd att beakta, även om nyttan inte är uppenbar för beslutsfattaren eller direkt 

mätbar. 

Marginalnyttan för transaktionsparterna, i detta fall två fastighetsägare, kan 

illustreras med hjälp av ett exempel som avser överföring av skogsmark till en 

bostadsfastighet. Argumentationen kan analogivis gälla även för marköverföring 

avseende andra fastighetstyper. Så länge skogsmark överlåts frivilligt i syfte att 

marken ska ingå in en bostadsfastighet i stället för att producera skog (jfr Svea 

hovrätt F 5994-16)22, kan det förutsättas att markens marginalvärde bedöms vara 

lägre för säljaren i den nuvarande användningen än för den som förvärvar 

marken.23 Följande figur (figur 5.2) beskriver denna tankegång (Ekbäck 2016 

s. 63 och Karlbro 2005 s. 3).  

                                                      
21 Dessutom förordade Lantbruksnämnden i Uppsala län ”någon form av oskadlighetsprövning” 

i stället för speciella lämplighetsvillkor avseende jordbruksfastigheter (s. B 146). 
22 Dom 2017-06-15. 
23 I avhandlingen diskuteras främst markens individuella värde för transaktionsparterna men 

detta exempel utgår från respektive fastighets marknadsvärde i den aktuella markanvändningen. 
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Figur 5.2: Fastigheternas marginalvärden ger de ekonomiska förutsättningarna 

för marktransaktioner (Ekbäck s. 63 och Kalbro 2005a s. 3). 

Fastighet A representerar en bostadsfastighet medan Fastighet B är en skogs-

bruksfastighet. Gränsen mellan dessa fastigheter betecknas Fg0. Kurvorna visar 

fastigheternas marginalvärden uttryckt per kvadratmeter. Bostadsfastighetens 

marginalvärde (MVA) är generellt sett högre än skogsbruksfastighetens (MVB). 

De respektive fastigheternas marginalvärden antas avta med närheten till fastig-

hetsgränsen. Detta samband förväntas i normalfallet vara starkare för mindre 

fastigheter och svagare för större, varför skogsbruksfastighetens kurva (MVB) är 

planare än bostadsfastighetens (MVA). Av figuren framgår att marginalvärde-

kurvorna möts i punkten Fg1. I området till vänster om denna punkt, mellan Fg0 

och Fg1 (gråmarkerat) finns det förutsättningar för ägarna till de två fastigheterna 

att nå en överenskommelse om marköverföring som de båda tjänar på. En förut-

sättning för en sådan överenskommelse är att priset ligger mellan Bg0 och Ag0.  

Samhällets bedömning av en marköverföring kan dock avvika från fastighets-

ägarnas egna värdering. Externa effekter kan medföra att marginalvärdeskurvan 

för samhället ligger högre än marginalvärdet för den som avstår mark (MVB). 

Detta är en orsak till att det kan vara önskvärt från samhällets synpunkt att vissa 

typer av marköverföringar förhindras (Ekbäck 2016 63 ff. och Kalbro 2005a s. 2–

7). 
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En effektiv lagstiftning 

Effektivitet kan också betraktas från ett lagstiftningsperspektiv. En rättssäker lag 

ska vara effektiv, dels i bemärkelsen kvalitativ så att den uppfyller lagstiftarens 

syften, dels kvantitativ så att domstolarna kan svara upp mot kravet på en snabb 

handläggning (Lagerbjelke 1996 s. 53 och 65).  

Enligt ekonomisk och juridisk litteratur sägs en lag vara materiellt effektiv om 

den allokerar resurserna på ett sätt som maximerar det samlade ekonomiska värdet 

av dessa med utgångspunkt från konsumenternas betalningsvilja. Normalt genom-

förs analysen i form av en jämförelse mellan en tillgångs värde i alternativa 

användningsområden (Eggertsson 1990 s. 112). Ett exempel på effektivitet när 

det kommer till fastighetsindelningen är att marken tillåts användas för det ända-

mål som skapar den största samhällsnyttan. Även den processuella effektiviteten, 

vilken är beroende av processkostnaderna24, måste tillmätas stor vikt vid bedöm-

ningen av en ny lagstiftning.25  

Sammanfattande bedömning av effektivitetskonceptet 

Det nu sagda talar för att en liberalisering av de allmänna villkoren för fastighets-

bildning, dvs. en minskad statlig styrning, skulle medföra en ökad effektivitet och 

bidra till en bättre resursallokering. I vart fall borde detta gälla i samband med 

frivilliga marktransaktioner så länge kostnaderna inte överstiger de individuella 

nyttorna av den önskade förändringen av fastighetsindelningen. Bedömningen av 

den totala samhällsnyttan (eller skadan) kan dock avvika från fastighetsägarnas 

egna vinstkalkyler på grund av förekomsten av externa effekter. Att identifiera, 

kvantifiera och utvärdera dessa effekter får därför stor betydelse för bedömningen 

av samhällsnyttan (eller skadan) av att tillåta en viss typ av fastighetsbildning men 

även för att utvärdera regelverket på en mer övergripande nivå. Att låta samhällets 

styrning stå tillbaka till förmån för avtal som träffats av enskilda fastighetsägare 

kan knappast anses vara samhällsekonomiskt lönsamt inom planlagda områden 

(se närmare utvärderingen av 3 kap. 2 § FBL i avsnitt 7.2.2).  

5.3 Modell för utvärdering av regelverket 

Frågeställningen som ska undersökas i denna del av avhandlingen (Del III, 

Framtid) är om det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att liberalisera regel-
verket som styr markens indelning i fastigheter på ett sådant sätt att fastighets-

ägarnas bestämmanderätt utökas. Av de rättsekonomiska grunderna i avsnitt 5.2 

                                                      
24 Förrättningskostnaden samt eventuell kostnad för domstolsprocesser i de fall sakägarna är 

oense är de enskilt största processkostnaderna som kan hänföras till en lantmäteriförrättning.  
25 Se även Ekbäcks (2000) beskrivning av processuella och materiella kostnader samt hur en 

avvägning mellan dessa kostnadsposter kan utföras så att den totala kostnaden minimeras 

(s. 99–103). 
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framgår att svaret tycks vara ja i de fall transaktionsparterna, dvs. fastighets-

ägarna, är överens om en marköverföring. Det som kan äventyra en sådan slutsats 

är förekomsten av effekter för tredje man, så kallade externa effekter. 

Eftersom 3 kap. FBL har karaktären av en ramlag med viss flexibilitet utifrån 

den vid var tid gällande jordpolitiken (prop. 1969:128 s. 101 f.) krävs det att såväl 

syftena vid lagstiftningens tillkomst som den nu rådande rättstillämpningen läggs 

till grund för en utvärdering av regelverket. Utvärderingen av vilka effekter som 

kan förväntas uppkomma vid en eventuell avreglering baseras därför på resultatet 

av den historiska översikten i kombination med vad som framkommit i studien av 

den rådande rättstillämpningen och jämförelsen med det mer liberala regelverket 

i Finland. Kan lagstiftarens syften med fastighetsindelningen – att åstadkomma 

stabilitet, rättssäkerhet och effektivitet – uppnås även om lagstiftningen liberali-

seras? Endast sådana effekter som har bedömts vara aktuella sett till dagens sam-

hälle och rättstillämpning utvärderas. Förväntningar om tillkommande eller för-

ändrade behov kan kräva särskild utredning, något som ligger utanför syftet med 

avhandlingen. 

Med stöd i slutsatserna av det rättsekonomiska resonemanget i avsnitt 5.2, kan 

effekterna av en ändrad fastighetsindelning som baseras på avtalsfrihet, delas upp 

i två kategorier: 

• effekter för transaktionsparterna (partseffekter) och  

• effekter för tredje man (externa effekter).  

Denna uppdelning i partseffekter respektive externa effekter utgör grunden för 

den utvärderingsmodell som används i avsnitt 7.1. Samtliga partseffekter förvän-

tas kapitaliseras i den överenskomna ersättningen i samband med en frivillig 

marktransaktion, dvs. utan tvångsinslag, oavsett om ersättningen utges i pengar 

eller mark (jfr 5 kap. 10 § FBL).26 Även rent individuella värden antas ingå i en 

sådan kalkyl. Fastighetsägarna får antas ha gjort bedömningen att nyttan av fastig-

hetsbildningsåtgärden är större än den sammantagna transaktionskostnaden. Ett 

likartat resonemang kan föras även i de situationer då fastighetsbildningen sker i 

”en ägares hand” vilket innebär att det inte föreligger någon äganderättslig 

transaktion vid tidpunkten för förrättningen.27 Nettonyttan (vinsten) som den för-

ändrade fastighetsindelningen ger upphov till kan beräknas med hjälp av följande 

formel, som alltså enbart beaktar fastighetsägarnas intressen i fråga om mark-

överlåtelsen (figur 5.3):28 

                                                      
26 Det kan även vara fråga om överlåtelse av mark som baseras på en gåva, vilket även det 

inkluderas i begreppet frivilliga marktransaktioner. 
27 En fastighetsägare som genomför en fastighetsbildningsåtgärd, exempelvis en avstyckning, i 

syfte att genomföra en framtida överlåtelse får i detta fall antas representera både köpare och 

säljare. Samma resonemang kan föras i fråga om en marköverföring mellan två fastigheter som 

ägs av en och samma person. 
28 Formeln motsvarar en traditionell båtnadskalkyl enligt 5 kap. 4 § FBL med den skillnaden 

att man vid båtnadsvärdering utgår från skillnaden i marknadsvärde för den berörda marken i 

respektive markanvändning, i stället för som här – fastighetsägarnas individuella värden (jfr 
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Figur 5.3: Formel för beräkning nettonytta (vinst) i samband med frivilliga mark-

transaktioner. 

I och med att ändringen av fastighetsindelningen förväntas vara effektiv ur fastig-

hetsägarnas perspektiv koncentreras det fortsatta resonemanget på att utvärdera 

de externa effekterna, vilka blir avgörande för bedömningen av om en avreglering 

är möjlig eller inte. Om summan av de externa effekterna visar sig vara negativ 

initieras en intresseavvägning där skadan för tredje man får ställas i relation till 

nyttan för de berörda fastighetsägarna. Som resonemangsmodell för en sådan 

utvärdering används teorier om distributiv rättvisa (Michelman 1967) samt 

intresseavvägning (Odelstad 2002). Den teoretiska resonemangsmodellen tilläm-

pas vid utvärderingen av externa effekter i avsnitt 7.1.  

5.3.1 Distributiv rättvisa 

Att med någon större precision identifiera, kvantifiera och utvärdera externa 

effekter så att resultatet blir praktiskt användbart har sina svårigheter, både i den 

enskilda situationen och på ett aggregerat plan avseende regelverket som helhet. 

Att ställa olika positiva och negativa effekter mot varandra för att avgöra vad som 

väger tyngst ställer stora krav på värderingsmodellen. Inriktningen för avhand-

lingsarbetet har varit att hitta en resonemangsmodell att använda som utgångs-

punkt för den fortsatta diskussionen, med fokus på negativa externa effekter. Om 

regelverket som styr markens indelning i fastigheter liberaliseras innebär det 

sannolikt att egendom kommer att omfördelas i högre grad än tidigare, i vart fall 

när det är fråga om frivilliga avtal. Även om 3 kap. FBL syftar till att skydda det 

allmännas intressen skulle en liberalisering kunna få till följd att enskilda intressen 

påverkas negativt (effekter på tredje man). Därför måste skador på såväl enskilda 

som allmänna intressen beaktas. 

En negativ extern effekt innebär att en skada drabbar en utomstående part. Det 

ligger därför nära till hands att titta på teorier som kan användas för att bedöma i 

vilka situationer som en skada anses vara så stor att kompensation bör utgå.29 I 

det här fallet används Michelmans teorier om distributiv rättvisa (fördelningsrätt-

visa) för att resonera kring frågor om externa effekter och kompensation (Michel-

man 1967). Om bedömningen resulterar i att kompensation bör utgå indikerar det 

                                                      
Sjödin et al. 2016 s. 160 f.). Se även Michelmans definition av effektivitetsvinster (efficiency 

gains) översatt till nettonytta (1967 s. 1214). 
29 Skador som drabbar tredje man ersätts inte vid fastighetsbildning enligt dagens regelverk. 

+ Markens värde för köparen 

– Markens värde för säljaren  

– Förrättningskostnaden 
     
 

= Nettonytta (Vinst) 
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att skadan är så stor att den inte utan vidare ska behöva tolereras. I vart fall inte 

utan att ersättas. Ersättningsnivån eller kompensationsformen är inte primära 

frågeställningar för avhandlingen.30 Metoden som beskrivs används för att 

bedöma om fastighetsbildningen kan medföra skada, och i så fall bedöma om ska-

dan är så stor att fastighetsbildningen inte bör genomföras, dvs. en slags oskadlig-

hetsprövning. Som koncept för utvärdering av de externa effekterna används 

Michelmans tolkning av två rättviseteorier, utilitarismen samt John Rawls teori31 

(Michelman 1967 samt Kalbro 2005b).  

Enligt Michelman ska en skada ersättas om: 

• missnöjeskostnaderna är högre än processkostnaderna,  

• om processkostnaderna är låga, 

• om nettonyttan av en åtgärd är tveksam, eller 

• om skadan för en enskild är oproportionerligt stor. 

Med missnöjeskostnader (demoralization costs) avses värdet av sådana nutida 

eller framtida kostnader som genereras av det missnöje som uppstår hos den 

skadelidande och dennes sympatisörer på grund av utebliven ersättning. Med 

processkostnader (settlement costs, dvs. transaktionskostnader) avses kostnader 

för exempelvis förhandlingar och domstolsarbete som krävs för att nå en överens-

kommelse om ersättning och undvika missnöjeskostnader (Michelman 1967 

s. 1214).  

Regelverket bör utformas så att det långsiktiga risktagandet minimeras 

(s. 1222 f.): Om kompensation utgår i ett stort antal situationer finns det risk för 

att processkostnaderna bli så stora att genomförandet av samhällsnyttiga åtgärder 

förhindras, vilket i så fall även drabbar de individer som är ersättningsberättigade. 

Detta scenario bör ställas mot alternativet att kompensation endast utgår i ett fåtal 

situationer, vilket medför att enskilda riskerar att drabbas av förluster som i sin 

tur inverkar negativt på nettonyttan av samhällsnyttiga åtgärder.  

Endast sådana åtgärder där nettonyttan är större än antingen processkostnad-

erna eller missnöjeskostnaderna bör genomföras. Är båda dessa kostnadsposter 

större än nettonyttan är åtgärden olönsam och bör överhuvudtaget inte genom-

föras (Kalbro 2005b).32 

                                                      
30 Bedömningen av hur stor skada som en enskild ska behöva tåla (toleransgränsen) diskuteras 

inte närmare i avhandlingen men erfarenheter borde i vart fall delvis kunna inhämtas från 

förarbeten till annan lagstiftning, i första hand expropriationslagen (jfr SOU 2008:99 s. 18 och 

251 f.). 
31 I sin bok A Theory of Justice från 1971 redogör Rawls för sin rättviseteori som bygger på 

den filosofiska idén om det sociala kontraktet, som bygger på tanken att individerna inte kan 

förutse sin kommande samhällsposition och därmed bestämmer principerna för rättvisa bakom 

en slöja av okunskap (a veil of ignorance) (s. 12). 
32 För att uppnå långsiktig riskminimering bör kompensation inte utgå när konsekvenserna av 

en åtgärd fördelas på många individer. I dessa situationer blir processkostnaderna normalt höga 

samtidigt som förlusten för enskilda individer kan tänkas bli liten (Kalbro 2005b). 
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Sammanfattande bedömning 

Processkostnaderna i samband med fastighetsbildning kan knappast klassificeras 

som små eftersom åtgärden alltid åtföljs av en förrättningskostnad. Därutöver till-

kommer kostnader för förhandlingar mellan transaktionsparterna, dvs. fastighets-

ägarna, och eventuellt även andra berörda inför ansökan om fastighetsbildning. 

Dessa transaktionskostnader förväntas dock ingå i fastighetsägarnas vinstkalkyl 

vid en frivillig överlåtelse. Domstolsprocesser borde sällan initieras av tran-

saktionsparterna i de fall åtgärden bygger på frivilliga avtal. De som i övrigt har 

rätt att överklaga ett beslut om fastighetsbildning måste förhålla sig till ramarna 

som regelverket ger. Processkostnaderna bör generellt sett inte stiga om det finns 

färre regler att klaga på, förutsatt att de regler som finns är tydliga och enkla att 

tillämpa. Däremot är det inte omöjlighet att tänka sig att missnöjeskostnader 

uppstår till följd av ett nytt regelverk, exempelvis om det visar sig att det inte går 

att få tillstånd till den avsedda markanvändningen på en nybildad fastighet. 

Frånvaron av regleringar i fastighetsbildningslagen skulle även kunna medföra att 

processer, och därmed processkostnader, uppstår i ett annat sammanhang om det 

saknas tillräckligt skydd i annan berörd lagstiftning (jfr diskussionen om 

fastighetsindelningens betydelse för strandskyddets syften).  

Vikten av att särskilt bevaka så att skadan för en enskild inte blir oproportion-
erligt stor kan knappast ifrågasättas. Den privata äganderätten är skyddad i 

grundlagen (2 kap. 15 § regeringsformen). Det finns även andra lagregler och 

rättsprinciper till skydd för den enskilde vid olika former av rättsliga ingrepp (jfr 

proportionalitetsprincipen vid intresseavvägning).33 Vid frivilliga transaktioner 

får effekten av fastighetsbildningen bedömas utifrån eventuell påverkan på intres-

set för tredje man. Vilka enskilda intressen som skulle kunna påverkas negativt 

av en frivillig omfördelning av mark är svårt att föreställa sig. Även om risken för 

en sådan skada är liten så kan den behöva hanteras i de fall en skada bedöms 

uppstå. Trots att nyttan av en fastighetsbildningsåtgärd inte är tveksam för de 

fastighetsägare som är överens om att förändra fastighetsindelningen kan externa 

effekter medföra att åtgärden totalt sett kan upplevas som tveksam. För att säker-

ställa nettonyttan i tveksamma situationer krävs någon form av intresseavvägning 

vilket diskuteras i det följande (avsnitt 5.3.2). 

5.3.2 Intresseavvägning 

När de olika intressen som påverkas av en fastighetsbildningsåtgärd har identifi-

erats behöver effekterna kunna kvantifieras och ställas mot varandra. Den 

sammanvägda bedömningen måste inkludera både effekter för transaktionspar-

terna (partseffekter) och påverkan på tredje man (externa effekter).  

Ett sätt att resonera kring intresseavvägningen är att utgå från Odelstads 

balans- respektive fjädervågsmodell (se figur 5.4, Odelstad 2002 s. 26). Odelstads 

resonemangsmodell är särskilt inriktad på intresseavvägning i samband med 

                                                      
33 Se Sjödin et al. 2016 s. 29 f. 
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markanvändningsplanering och byggande men teorierna är generella och kan 

därför tillämpas även inom andra områden (s. 12). Resonemangsmodellen utgår 

från en uppdelning av berörda intressen, både allmänna och enskilda, i för- 

respektive nackdelar (jfr s. 10 f. samt s. 33).  

 

Figur 5.4: Den ensidiga resonemangsmodellen, fjädervågen (vänster) respektive 
den tvåsidiga balansvågsmodellen (höger) (Odelstad 2002 s. 26). 

Intresseavvägningen enligt den ensidiga resonemangsmodellen går ut på att alla 

nackdelar först vägs samman för att undersöka om nackdelarna tillsammans är så 

stora att de inte ska behöva tålas (Odelstad s. 26). Om nackdelarna bedöms vara 

betydande (jfr Michelman 1967) kan undersökningen avslutas redan här, åtgärden 

bör inte genomföras.  

Intresseavvägningen enligt den tvåsidiga balansvågsmodellen fungerar som ett 

andra steg i de fall då nackdelarna enligt fjädervågsmodellen inte bedöms vara 

betydande. Här vägs de samlade nackdelarna mot fördelarna av ett genomförande. 

Om fördelarna överväger nackdelarna bör åtgärden genomföras (Odelstad s. 28).  

Sammanfattande bedömning 

Intresseavvägningen genomförs efter att samtliga effekter har identifierats och 

värderats (om än bara resonemangsvis). Odelstads tvåsidiga balansvågsmodell 

kan användas som en illustrativ utgångspunkt för intresseavvägning när både 

positiva och negativa effekter behöver ställas mot varandra. Den ensidiga fjäder-

vågsmodellen blir användbar om fastighetsbildningen (eller på ett aggregerat 

plan, regelverket som sådant) resulterar i ackumulerade negativa effekter, eller 

om skadan för en enskild blir oproportionerligt stor. Om de externa effekterna 

visar sig vara försumbara aktualiseras sannolikt inte någon intresseavvägning i 

den enskilda fastighetsbildningssituationen, men den teoretiska resonemangs-

modellen kan trots detta få betydelse i framtiden beroende på vilka åtgärder som 

slutligen kommer att genomföras med 3 kap. FBL. 
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6 Jämförelse med Finland 

Det är inte möjligt att plocka ut och analysera en specifik juridisk fråga utan att 

även hantera beroenden till andra bestämmelser och regelverk. Förändringar av 

äganderättslig lagstiftning kan exempelvis kräva att hänsyn tas till procedurregler, 

ekonomisk lagstiftning och principer för lagutveckling (Hadfield 2005 s. 193). Att 

göra jämförelser mellan länder med olika rättssystem med utgångspunkt i speci-

fika lagregler är svårt men inte omöjligt (Bogdan 2004 s. 1242). Det främsta 

värdet av att jämföra den egna lagstiftningen med andra länders motsvarigheter i 

lagutvecklingssyfte är att det kan fungera som en inspirationskälla i fråga om 

alternativa lösningar eller som en varningssignal. Att jämföra ländernas regler 

bidrar till en djupare förståelse för den egna lagstiftningen (s. 1235 f.). Vid en 

jämförelse mellan länder med likartade rättssystem, såsom de nordiska länderna, 

är det mer intressant att söka efter förklaringar till de existerande skillnaderna än 

att beskriva uppenbara likheter. Läsaren förväntas i dessa fall vara medveten om 

närbesläktade samband såsom historik, geografi, kultur, språk och religion 

(s. 1240). Sverige och Finland har både liknande geografi och markanvändning. 

Ägoslagens fördelning mellan jordbruksmark, skogsbruksmark, bebyggd mark 

och vattenområden påminner mycket om varandra (se Halme, Still och Vitikainen 

2006 s. 139 f. samt Julstad 2006 s. 446). 

Jämförelsen mellan Sverige och Finland med avseende på de allmänna vill-

koren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL har skett med utgångspunkt från de ovan 

beskrivna förutsättningarna. Sveriges och Finlands fastighetsbildningssystem 

uppvisar också det stora likheter. Det grundläggande syftet med fastighetsindel-

ningen är detsamma i de båda länderna: att individualisera ett område på marken 

för att avgränsa äganderätten och möjliggöra för ägaren att vidta olika åtgärder, 

exempelvis att bebygga det, och att använda fastigheten som ett pantobjekt. Sam-

tidigt som det finns många grundläggande likheter har länderna valt delvis olika 

vägar när det kommer till att styra fastighetsindelningen. Detta gör att det finns 

goda förutsättningar att studera skillnaderna, i detta fall effekterna av en friare syn 

på fastighetsindelningen. I förarbeten till den finska fastighetsbildningslagen utta-

las, att det primära syftet med lantmäteriförrättningar är att säkerställa att registren 

över fastigheter och fastighetsägare är aktuella och tillförlitliga, oberoende av 

markanvändningssituationen. Markanvändning och byggande styrs genom annan 

lagstiftning (JsUB 28/2010 rd – RP 265/2009 rd s. 3, RP 227/1994 rd s. 12).  

I det följande beskrivs förutsättningarna för fastighetsbildning i Finland på en 

översiktlig nivå. Därefter presenteras de utvalda rättsfallen tillsammans med 

kommentarer som avser bedömningen av åtgärdernas tillåtlighet, sett utifrån de 
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båda ländernas regelverk. För mer detaljer hänvisas till bilaga 7 (Lämplighets-

prövning vid finsk fastighetsbildning, Ekman och Sabel 2018), Ekman och Sabel 

2017 (minnesanteckningar från expertmöte i Helsingfors) samt Halme, Still och 

Vitikainen 2006. Dessa källor har använts som underlag för den kommande redo-

görelsen.  

6.1 Fastighetsbildning i Finland 

I Finland, liksom i Sverige, genomförs förändringar i fastighetsbildningen av en 

statlig eller kommunal lantmäterimyndighet. Fastighetsbildningsåtgärderna som 

kan vidtas är ungefär de samma i de båda länderna. Den markpolitiska prövningen 

som sker inom ramen för en lantmäteriförrättning i Finland är huvudsakligen 

inriktad på att avgöra om fastigheter som är avsedda att bebyggas överensstämmer 

med gällande detaljplaner. I detta avseende är ländernas regelverk likartade.  

Utom plan är skillnaderna större. Den finska lagstiftningen tar sikte på de tek-

niska förutsättningarna så att fastigheter avsedda för bebyggelse blir lämpliga för 

detta. Markanvändnings- och bygglagen innehåller ett storlekskrav som anger att 

en fastighet som är belägen utanför detaljplan och är avsedd att bebyggas måste 

vara minst 2000 kvm (17 kap. 116 § markanvändnings- och bygglagen). Om 

fastigheten är mindre kommer den sannolikt inte att få bebyggas. I samband med 

nybildning av bostadsfastigheter granskas även servitutsbehoven. Det finns en 

särskild regel som ställer krav på bildande av servitut för utfart (156 § 3 momentet 

finska FBL). Detta behov kan tillgodoses tvångsvis. Övriga nödvändiga servitut, 

exempelvis för vattenförsörjning (se lista i 154 § finska FBL), bildas med stöd av 

överenskommelser mellan berörda parter bortsett från vissa undantag som gäller 

vid tvångsvis fastighetsbildning. I kommunernas så kallade byggnadsordningar 

finns det möjlighet att ta in ytterligare föreskrifter som reglerar hur byggplatser 

utanför planlagt område ska vara beskaffade (se bilaga 7). Om ändamålet med 

fastighetsbildningen är något annat än byggnation, exempelvis jordbruk eller 

skogsbruk, kan åtgärden i de flesta fall genomföras i enlighet med ansökan. Någon 

motsvarighet till de svenska fastighetsbildningsvillkoren till skydd för jord- och 

skogsbruksnäringen, återfinns inte i den finska lagstiftningen. Fastighetsbild-

ningsåtgärden blir därmed mer av en teknikalitet i form av mätning, kartframställ-

ning, gränsmarkering och registrering i fastighetsregistret.  

Utformningen av bostadsfastigheter inom strandområden styrs i förekom-

mande fall av detaljplan eller en särskild stranddetaljplan. Det finns inget formellt 

hinder mot att föra samman mark med olika användningsområden, såvida åtgär-

den inte strider mot planen. Finland har liknande regler om strandskydd och 

allemansrätt som Sverige. I Finland saknas det dock regler som förhindrar att 

markägare sätter upp staket eller andra anordningar som hindrar allmänhetens till-

träde.  

I situationer när fastighetsbildning sker för nybyggnation i områden utan bind-

ande planer finns det en koppling mellan reglerna för fastighetsbildning och 

bestämmelserna om strandskydd (jfr 4 kap. 33 § 4 momentet finska FBL med 
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hänvisning till 10 kap. 72 § markanvändnings- och bygglagen). I dessa fall följer 

av lagtexten att det bör finnas ett beslut om undantag från strandskyddet för att 

fastigheten ska kunna bildas (jfr 4 kap. 33 § 1 st finska FBL). Det finns dock inte 

något uttryckligt förbud mot att bilda en sådan fastighet även om följden blir att 

fastigheten sannolikt inte kan bebyggas.   

I Finland kan lagfart beviljas innan fastighetsbildning sker. Det markområde 

som ska avstyckas (styckas) till en egen fastighet eller överföras till en annan 

fastighet benämns som outbrutet till dess att fastighetsbildning har skett. Om 

fastigheten inte kan bildas i enlighet med köpekontraktet fortsätter området att 

vara outbrutet såvida parterna inte har avtalat om att köpet ska gå tillbaka. Sedan 

den 1 oktober 2011 gäller enligt 4 kap. 33 § sista stycket finska FBL att outbrutna 

områden får styckas till egna fastigheter i de fall köparen har mist sin rätt att häva 

köpet. Enligt 2 kap. 34 § 3 st. finska jordabalken inträffar detta när tio år har för-

flutit från köpets fullbordan. Att fastigheterna kan bildas innebär dock inte att de 

därigenom får bebyggas. För detta krävs i regel bygglov (Ekman och Sabel 2017 

s. 14). 

6.2 Utvalda rättsfall 

Som ett resultat av studien av den rådande rättstillämpningen i kapitel 4 fram-

träder ett antal situationer som beskriver sådan fastighetsbildning som inte är 

tillåten i Sverige. De enskilt vanligaste fastighetsbildningssituationerna som kan 

hänföras till 3 kap. FBL och som prövas i domstol är fastighetsbildning inom 

strandskyddat område och bildande av stora bostadsfastigheter på landsbygden. 

Inte sällan avser målen en kombination av dessa scenarion vilket tyder på att 

denna typ av fastighetsbildning är något som marknaden efterfrågar. Mot denna 

bakgrund har ett urval av rättsfall gjorts.1 De utvalda rättsfallen används som 

underlag för jämförelsen med regelverket i Finland samt fungerar som utgångs-

punkt för den rättsekonomiska diskussionen i kapitel 7. 

Diskussionen i detta kapitel sker huvudsakligen med utgångspunkt från följ-

ande sex svenska rättsfall, varav de flesta avser bildande av stora bostadsfastig-

heter på landsbygden: 

• Utökning av en bostadsfastighet med strandområde (mål 15:27) 

• Stor bostadsfastighet inom strandskyddat område (mål 09:4) 

• Stor bostadsfastighet med kompletterande ändamål (mål 15:36) 

• Avstyckning av brukningscentrum (mål 06:16) 

                                                      
1 Bortsett från de nämnda situationerna förekommer ett större antal planrelaterade mål. Hante-

ringen av fastighetsbildning inom planlagt område klargörs i samband med utvärderingen av 

enskilda lagrum i kapitel 7 (se 3 kap. 2 § FBL). 
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• Bostadsfastighet med skogsmark (Svea hovrätt F 5994-162, orefe-

rerat)  

• Klyvning av en skogsfastighet (mål 95:13) 

Rättsfallen illustrerar sådan fastighetsindelning som inte har godtagits i Sverige. 

Urvalet har gjorts så att de för paragraferna mest frekventa frågeställningarna 

finns representerade i målen, enligt vad som har framkommit vid studien av rätts-

tillämpningen i kapitel 4. Avsikten med urvalet är också att det sammantaget ska 

ge en bild av tillämpningen av 3 kap. FBL som helhet med undantag av fastig-

hetsbildning inom planlagt område. Eftersom kravet på planöverensstämmelse 

förefaller vara det samma i de båda länderna bedöms nyttan med en fördjupad 

sådan jämförelse vara alltför begränsad. I övrigt har urvalet skett mot bakgrund 

av samma principer som har angivits i inledningen till kapitel 4.3 Det kan noteras 

att två mål avser tvångsvis fastighetsbildning (mål 15:27 och 95:13) samt att alla 

mål som gäller bostadsfastigheter avser befintlig bebyggelse. De två målen avse-

ende strandskydd (mål 15:27 och 09:4) berör delvis samma frågeställningar men 

avspeglar olika varianter på problemställningen.  

Som komplement till de utvalda målen har ytterligare två fall av nekad fastig-

hetsbildning i efterhand stämts av mot den finska lagstiftningen i syfte att få en 

mer heltäckande jämförelse: bostadsfastighet med fristående skogsskifte (mål 

17:16/NJA 2017 s. 708) samt bildandet av en obebyggd fastighet för fritids-

bostadsändamål invid en å (mål 81:5/NJA 1981 s. 581). Dessa rättsfall beskrivs 

inte närmare i detta kapitel men ingår liksom övriga utvalda mål i granskningen 

av gällande rätt.4 

I kommande avsnitt presenteras en översiktlig beskrivning av de utvalda 

rättsfallen. I anslutning till varje rättsfall kommenteras fastighetsbildningens 

tillåtlighet med utgångspunkt från det finska fastighetsbildningssystemet. Om 

motsvarande fastighetsbildningsåtgärd hade efterfrågats i Finland, hade den då 

kunnat genomföras?  

6.2.1 Utökning av en bostadsfastighet med strandområde (mål 15:27) 

Ägaren till bostadsfastigheten Idenors-Hamre 3:12 (knappt 2000 kvm) begärde 

att ett område (550 kvm) av den intilliggande fastigheten Idenors-Hamre 3:3 

tvångsvis skulle överföras till Idenors-Hamre 3:12 (se figur 6.1). Byggnadsnämn-

                                                      
2 Dom 2017-06-15. 
3 Mål från högre instanser har fått företräde framför avgörande i lägre instans. Nya mål har fått 

företräde framför äldre när bedömningen avser likartade fastighetsbildningssituationer. Mål 

med tydliga motiveringar och klargörande beskrivningar av den avgörande instansen i den spe-

cifika frågeställningen har prioriterats. 
4 Mål 17:16/NJA 2017 s. 708 beskrivs i anslutning till 3 kap. 1 § FBL, omfång, och mål 

81:5/NJA 1981 s. 581 i anslutning till 3 kap. 2 § FBL, strandskydd. 
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den och länsstyrelsen tillstyrkte marköverföringen. Lantmäterimyndigheten god-

tog fastighetsbildningen i sin helhet. Mark- och miljödomstolen godtog att 

området mellan 3:12 och vattnet skulle överföras men inte den södra passagen. I 

Mark- och miljööverdomstolen inskränktes prövningen till att enbart avse strand-

området, från och med bryggan och norrut. Den begärda fastighetsregleringen 

godtogs inte och förrättningen ställdes in.  

Mark- och miljööverdomstolen motiverade domslutet med att en överföring 

av ett område som var allemansrättsligt tillgängligt inte var förenligt med de 

grundläggande villkoren i 3 kap. 1 § (varaktighet) och 2 § (strandskydd) FBL. 

Domen fick enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

 

 

Figur 6.1: Mål 15:27. Tvångsvis överföring av 550 kvm från Idenors-Hamre 3:3 
till 3:12 (ägofigur 1) i Hudiksvalls kommun, nekades. Utsnitt från kartbilaga KA1, 

upprättad 2013-03-08 (förrättningsakt 2184-13/23). 

Jämförelse med Finland 

Det är inte möjligt att med stöd av finsk lagstiftning tvångsvis utöka en fastighet 

med mark inom ett strandskyddat område på det sätt som begärs i det aktuella 

målet. Hade marköverföringen däremot efterfrågats med stöd av en frivillig över-

enskommelse skulle fastighetsbildningen ha tillåtits (hela ägofigur 1 i figur 6.1). 

De berörda fastigheterna är i detta fall belägna utanför planlagt område. Hade 

området varit detaljplanelagt skulle det precis som i Sverige ha krävts att fastig-

hetsbildningen överensstämmer med planen (Ekman och Sabel 2017). 
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6.2.2 Stor bostadsfastighet inom strandskyddat område (mål 09:4) 

Ägarna av fastigheten Guö 2:19 (7910 kvm) kom överens med ägarna av den 

intilliggande fastigheten, Guö 2:18, om att ett område om 7000–8000 kvm, 

bevuxet med gles skog, skulle överföras från 2:18 till 2:19 (se figur 6.2). Köpare 

och säljare var överens om att området skulle anses vara arrenderat i minst 49 år 

för det fall att en marköverföring inte var möjlig. Lantmäterimyndigheten, fastig-

hetsdomstolen och Svea hovrätt var alla överens om att marköverföringen inte var 

tillåten. Ärendet överklagades till Högsta domstolen som inte beviljade pröv-

ningstillstånd.  

Åtgärden syftade bland annat till att skapa en skyddszon för att förhindra 

uppkomsten av möjlig framtida bebyggelse, något som enligt förarbetena till 

fastighetsbildningslagen inte är att anse som ett godtagbart ändamål för fastig-

hetsbildning. Guö 2:19 var redan innan den tänkta marköverföringen en stor 

bostadsfastighet. Ägarna till Guö 2:19 hävdade att fastigheten skulle komma att 

användas för bostadsändamål i kombination med viss djurhållning, exempelvis 

får. Svea hovrätt ansåg dock att planerna på djurhållning varken var så konkreta 

eller aktuella att de varaktigt skulle kunna komplettera fastighetens användning. 

Att utöka fastigheten för bostadsändamål inom strandskyddat område ansågs 

strida mot både 3 kap. 1 § (varaktighet, aktualitet) och 2 § (strandskydd) FBL. 

 

 

Figur 6.2: Mål 09:4. Överföring av skogsmark från den intilliggande fastigheten 

Guö 2:18 till Guö 2:19 i Karlshamns kommun nekades. Området har grovt tolkats 

in på registerkartan utifrån den karta som ingavs i samband med ansökan om 

fastighetsbildning 2005 (röd rastrering). 
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Den efterfrågade marköverföringen skulle ha godtagits i Finland. Det finns inget 

som förhindrar utökning av en bostadsfastighet för att åstadkomma en skyddszon 

i den finska lagstiftningen. Även inom detaljplanelagda områden kan mark som 

har reserverats som jordbruks- eller skogsbruksområde läggas till en bostads-

fastighet förutsatt att markanvändningen inte strider mot planen. Liksom i Sverige 

gäller allemansrätten utanför hemfridszonen. I Finland saknas det dock regler som 

förhindrar att markägare sätter upp staket eller andra anordningar som hindrar all-

mänhetens tillträde (Ekman och Sabel 2017). 

6.2.3 Stor bostadsfastighet med kompletterande ändamål (mål 15:36) 

Fastigheten Gunnarskogs-Berga 1:53 omfattade 65,6 hektar fördelat på tre 

skiften. Fastighetens ägare ansökte om avstyckning av ett skifte om 21 hektar 

bestående av 8 hektar åkermark och 13 hektar skogsmark (se figur 6.3). På 

styckningslotten låg fastighetens bostadsbyggnad och ekonomibyggnader (fastig-

hetens brukningscentrum). Syftet med avstyckningen var att tillskapa en fastighet 

för bostadsändamål kombinerat med jord- och skogsbruk. Fastighetsbildningen 

prövades av lantmäterimyndigheten och mark- och miljödomstolen som båda 

godtog avstyckningen, samt av Mark- och miljööverdomstolen som nekade till 

densamma. Ärendet överklagades till Högsta domstolen, som inte meddelade 

prövningstillstånd. 

Mark- och miljööverdomstolen gjorde bedömningen att styckningslotten var 

för stor för att vara lämplig som bostadsfastighet. Skogsarealen översteg med råge 

vad kunde behövas för att täcka bostadens behov av ved och åkermarken var inte 

av den omfattningen att fastigheten kunde bedömas utifrån användningen som 

jordbruksfastighet. Styckningslottens lämplighet bedömdes därför enligt kriteri-

erna för en skogsbruksfastighet (hänvisning till prop. 1993/94:27 s. 30 f.). Då 

dessa villkor inte uppfylldes blev den sammanfattande bedömningen att styck-

ningslotten innehade för liten skogsareal för att den skulle vara lämplig som 

skogsbruksfastighet enligt villkoren i 3 kap. 5 och 7 §§ FBL, men samtidigt för 

mycket skog för att den skulle anses vara varaktigt lämplig som bostadsfastighet 

enligt 3 kap. 1 § FBL. 
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Figur 6.3: Mål 15:36. Avstyckning av ett skifte om 21 hektar från Gunnarskogs-

Berga 1:53 i Arvika kommun godtogs inte (ägofigur 1). Utsnitt från kartbilaga 

KA1, upprättad 2013-07-05 (förrättningsakt 1784-13/60). 
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Den efterfrågade avstyckningen skulle ha godtagits i Finland. I den finska lag-

stiftningen finns det inget som förhindrar att det bildas en stor bostadsfastighet 

innehållande både åker- och skogsmark. Motsvarigheten till den svenska 

ändamålsprövningen i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL saknas. Den enda lagstadgade 

ändamålsprövning som aktualiseras utanför planlagt område avser fastighetens 

minimistorlek. En fastighet för bostadsändamål utanför planlagt område måste 

överstiga 2000 kvm. Kommunerna har dock möjligheter att införa högre areal-

begränsningar och ställa ytterligare krav på fastigheter avsedda för bebyggelse, 

exempelvis hur vatten och avlopp ska ordnas. I övrigt saknar staten och 

kommunen rätt att bestämma över fastighetsindelningen vilket innebär att det i 

situationer som denna är fastighetsägarens ansvar att avgöra om fastigheten är 

lämplig för det avsedda ändamålet (Ekman och Sabel 2017). 

6.2.4 Avstyckning av brukningscentrum (mål 06:16) 

Från jordbruksfastigheten Stenåsen 1:40, bestående av 95 hektar jordbruksmark 

och 75 hektar skogsmark, begärdes avstyckning av 9,2 hektar inklusive fastig-

hetens brukningscentrum (se figur 6.4). Syftet med den begärda avstyckningen 

var att åstadkomma en bostadsfastighet med djurhållning, en så kallad hästgård.  
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Jordbruksfastigheten hade byggts upp under 1960- och 1970-talen med hjälp 

av statligt stöd, då med inriktning på mjölkproduktion. Fastighetens jordbruks-

mark sambrukades med mark på en annan fastighet med samma ägare. Ansökan 

godtogs av lantmäterimyndigheten och fastighetsdomstolen men nekades av 

Hovrätten för Västra Sverige. Ärendet överklagades till Högsta domstolen, som 

inte meddelade prövningstillstånd. 

Hovrätten för Västra Sverige gjorde bedömningen att avstyckningen skulle 

medföra betydande olägenhet för jordbruksnäringen och därmed strida mot 3 kap. 

6 § FBL. Det faktum att jordbruksfastigheten utgjorde en naturlig kärna för fram-

tida komplettering med näraliggande jordbruksmark talade emot avstyckning. Vid 

ett avskiljande av fastighetens brukningscentrum skulle de investeringar som 

redan hade gjorts i byggnaderna bli onyttiga. Restfastigheten kunde inte fungera 

som en självständig jordbruksfastighet med mindre än att ett nytt bruknings-

centrum anlades, vilket bedömdes bli så kostsamt att det var tveksamt om lönsam-

hetskravet i 3 kap. 5 § FBL skulle kunna uppfyllas. Någon hänsyn till vem som 

för tillfället ägde eller brukade fastigheten kunde inte tas. 

 

 

Figur 6.4: Mål 06:16. Avstyckning av brukningscentrum från Stenåsen 1:40 i 

Karlstads kommun nekades (markerad med röd linje). Kartan skapad 2017-10-09 
(GeoVy). 
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Den efterfrågade avstyckningen skulle ha godtagits i Finland. Den finska lagstift-

ningen saknar regler som förhindrar att brukningscentrum avskiljs från jordbruks-

fastigheter. Det utförs inte någon lämplighets- eller ändamålsprövning i samband 

med förrättningen och det saknas särskilda skyddsvillkor för jord- och skogs-

bruksnäringen (Ekman och Sabel 2017). 

6.2.5 Bostadsfastighet med skogsmark (Svea hovrätt F 5994-16, orefererat)  

Ägaren till skogsfastigheterna Likenäs 1:264 och Transtrand 3:83 ansökte, med 

stöd av en överenskommelse, om att 6,6 hektar skogsmark skulle överföras från 

dessa fastigheter till den cirka 2 hektar stora bostadsfastigheten Transtrand 4:1 (se 

figur 6.5). Fastighetsregleringen nekades av samtliga instanser eftersom åtgärden 

inte bedömdes vara förenlig med reglerna till skydd för skogsnäringen. Även om 

skogsmarkens bonitet var låg ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det inte 

var visat att marken saknade intresse för det aktiva skogsbruket. Då skälen för 

marköverföringen och markens fortsatta användning inte hade utvecklats till-

räckligt, bedömde Mark- och miljööverdomstolen att marken även fortsättnings-

vis skulle betraktas som skogsmark. Marköverföringen ansågs strida mot 3 kap. 

7 § andra meningen FBL som syftar till att förhindra skadlig delning av skogs-

bruksfastigheter (produktionskravet). 

 

 

Figur 6.5: MÖD F 5994-16 (orefererat). Överföring av 6,6 hektar skogsmark 
(markerat med röd linje) från fastigheterna Likenäs 1:264 respektive Transtrand 

3:83 till den intilliggande bostadsfastigheten Transtrand 4:1 i Torsby kommun 
nekades. Kartan skapad 2017-10-20 (GeoVy). 
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Den efterfrågade marköverföringen skulle ha godtagits i Finland. Någon prövning 

av de ingående fastigheternas lämplighet för de avsedda ändamålen utförs inte vid 

överföring av skogsmark till en bostadsfastighet belägen utanför planlagt område. 

Fastighetsbildningen baseras därmed på det köpeavtal som fastighetsägarna har 

träffat. Avtalets giltighet granskas i samband med att lagfart beviljas. I Finland 

sker detta innan fastighetsbildningen genomförs. Lantmäterimyndighetens roll är 

enbart att verkställa fastighetsbildningen i enlighet med det lagfarna köpet. Det 

område som ska överföras benämns outbrutet till dess att fastighetsbildning har 

skett (Ekman och Sabel 2017). 

6.2.6 Klyvning av en skogsfastighet (mål 95:13) 

Tvångsvis uppdelning begärdes av den skogsdominerade lantbruksfastigheten 

Nästansjö 2:27 (se figur 6.6). Fastighetens areal före klyvning var cirka 240 hek-

tar, fördelat på fyra skiften. Skogens produktionsförmåga uppgick till 270 kubik-

meter per år. Genom klyvningen skulle fastigheten delas upp i två lotter med en 

produktionsförmåga om 165 respektive 105 kubikmeter skog per år. Ärendet 

prövades av fastighetsbildningsmyndigheten, som medgav klyvningen, samt i 

fastighetsdomstolen och av Hovrätten för Övre Norrland, som båda nekade till 

densamma. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd. 

Ingen av de föreslagna klyvningslotterna nådde upp till förarbetenas riktvärde 

för årlig produktionsförmåga, 200–250 kubikmeter skog. Några omständigheter 

som skulle motivera en lägre produktionsnivå hade enligt Hovrätten för Övre 

Norrland inte framkommit varför klyvningen ansågs strida mot 3 kap. 7 § andra 

meningen FBL.  

 

 

Figur 6.6: Mål 95:13. Klyvning av skogsbruksfastigheten Nästansjö 2:27 i 

Vilhelmina kommun nekades (ursprungsfastighetens fyra skiften är markerade 
med röd linje). Kartan skapad 2017-10-24 (GeoVy). 
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Den begärda klyvningen skulle ha godtagits i Finland. Det är alltså möjligt att 

med stöd av finsk lagstiftning tvångsvis dela upp en fastighet på det sätt som 

begärs i det aktuella målet.5 Eftersom den finska fastighetsbildningslagstiftningen 

inte innehåller några särskilda skyddsregler avseende skogsbruksfastigheter kan 

uppdelningen inte nekas på denna grund. Områdets behov av omarrondering eller 

annan alternativ åtgärd för att komma till rätta med den splittrade fastighets-

indelningen är ingen fråga som regleras genom fastighetsbildningslagstiftningen 

(Ekman och Sabel 2017). 

6.3 Sammanfattande diskussion 

Av jämförelsen med Finland framgår att de ovan exemplifierade fastighets-

bildningsåtgärderna går att genomföra med stöd av den finska lagstiftningen, 

förutsatt att åtgärderna grundas på frivilliga överenskommelser. Samma slutsats 

följer av de två kompletterande målen: Högsta domstolens avgörande i mål 

17:16/NJA 2017 s. 708 (bostadsfastighet med ett fristående skogsskifte) och mål 

81:5/NJA 1981 s. 581 (obebyggd fastighet om 2300 kvm avsedd för fritids-

bostadsändamål, belägen invid en ca tio meter bred å).6 Dessutom kan klyvningen 

i mål 95:3 genomföras tvångsvis i Finland (mål 95:13) eftersom det saknas sär-

skilda regler till skydd för skogsnäringen.  

I Finland är det alltså möjligt att lägga skogs- eller jordbruksmark till en 

bostadsfastighet. Den finska lagstiftningen saknar villkor till skydd för jordbruks- 

och skogsbruksfastigheter och någon prövning av fastigheternas lämplighet för 

det avsedda ändamålet utförs inte. I dessa situationer blir lantmäterimyndighetens 

roll enbart verkställande. 

Vid en jämförelse mellan fastighetsstrukturen för skogsbruksenheter, såväl 

bebyggda som obebyggda, framträder det inga stora skillnader mellan länderna 

(se bilaga 7). I Sverige utgörs 28 % av den totala skogsarealen av bruknings-

enheter inom intervallet 6–20 hektar, medan motsvarande siffra för Finland, där 

intervallet är 5–20 hektar, är 36 %.7 Att individuella önskemål är styrande för 

                                                      
5 En bekräftelse på att den tvångsvisa uppdelningen i mål 95:13 skulle ha godtagits med stöd 

av finsk lagstiftning erhölls av Markku Markkula 2018-11-13. 
6 En bekräftelse på att avstyckningen i mål 17:16/NJA 2017 s. 708 skulle ha godtagits med stöd 

av finsk lagstiftning erhölls av Markku Markkula 2018-02-01 respektive Arvo Vitikainen 

2018-02-05. Vad gäller mål 81:5/NJA 1981 s. 581 kan slutsatsen dras att även denna fastighets-

bildning skulle ha godtagits i Finland då styckningslotten överstiger 2000 kvm och inte omfattas 

av någon detaljplan. Om fastigheten hade understigit 2000 kvm hade avstyckning ändå kunnat 

ske, men med följden att den nybildade fastigheten sannolikt inte hade kunnat bebyggas. 

Strandskyddsfrågan behandlas på motsvarande sätt som i Sverige. Det bör finnas ett beslut om 

undantag från strandskyddet. I annat fall kan avstyckningen ändå genomföras, trots att fastig-

heten inte kommer att kunna bebyggas.  
7 Att arealintervallen inte är helt identiska och därmed inte helt jämförbara beror på den 

tillgängliga statistiken. De redovisade procentsatserna, 28 % respektive 36 % för de aktuella 
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fastighetsbildningen på ett helt annat sätt i Finland jämfört med Sverige tycks 

härvidlag inte ha någon avgörande betydelse för skogsbruksbruksfastigheternas 

arealer. Motsvarande uppgifter avseende jordbruksfastigheter saknas.  

Utvärderingen av rättsfall tillsammans med studier av den finska lagstift-

ningen visar på ett förhållningssätt där fastighetsbildning och markanvändning 

inte alltid måste hänga ihop. I Finland förefaller avtalsfriheten prioriteras framför 

statlig styrning utom i vissa specifika situationer varav det tydligaste exemplet är 

inom detaljplanelagda områden, där planen är styrande för fastighetsindelningen 

på ungefär samma sätt som i Sverige (jfr 4 kap. 32 § finska FBL). Några negativa 

effekter av att i övriga situationer låta fastighetsindelningen styras av efterfrågan 

har inte framkommit. Kritik har dock riktats mot förekomsten av outbrutna områ-

den, som alltså är lagfarna men inte fastighetsbildade. Dessa områden ingår inte i 

fastighetsregistret vilket skapar oklarheter (bilaga 7 samt Ekman och Sabel 2017 

s. 11).  

De starkaste kraven ställs på fastigheter avsedda att bebyggas. Villkoren i den 

finska lagstiftningen är dock inte absoluta viket gör att fastigheter ändå kan bildas 

men kanske inte bebyggas. Detta gäller även outbrutna områden, som får styckas 

till egna fastigheter efter att tio år förflutit från köpets fullbordan (se 4 kap. 33 § 

sista stycket finska FBL).  

 

  

                                                      
arealintervallen, representerar den enskilt största procentuella skillnaden länderna emellan. 

Detta framgår av den jämförelse av skogsbruksfastigheters arealer som redovisas i bilaga 7. 
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7 Effekter av en avreglering 

I detta kapitel utvärderas effekterna av en avreglering. Inledningsvis sker detta 

med utgångspunkt från de utvalda rättsfallen som har legat till grund för jämfö-

relsen med Finland i kapitel 6. Syftet med denna utvärdering är främst att under-

söka om och i så fall hur, efterfrågade förändringar av fastighetsindelningen kan 

vara till skada för samhället och tredje man (externa effekter). Utvärderingen 

begränsas till den legala aspekten på inskränkningar i markens användning. Det 

förda resonemanget kompletteras med en genomgång av enskilda lagrum, som 

summerar de förväntade effekterna av en liberaliserad lagstiftning. I anslutning 

till respektive lagrum presenteras ett reformförslag. Efter den lagrumsindelade 

genomgången diskuteras förslagens konsekvenser för genomförandet av tvångs-

visa fastighetsbildningsåtgärder. Slutligen förs ett resonemang om behovet av en 

oskadlighetsprövning.  

7.1 Utvärdering av effekter med fokus på stora bostadsfastigheter 
och strandskydd 

Vid utvärderingen av de effekter som förväntas följa med ett liberaliserat regel-

verk används den uppdelning i partseffekter och externa effekter som redovisas i 

avsnitt 5.3. Michelmans bedömningsgrunder samt vid behov även Odelstads 

modell för intresseavvägning används för att resonera kring de förväntade effekt-

erna som följer av att förändringar i fastighetsindelningen tillåts ske i större 

utsträckning än vad som är möjligt med det nuvarande regelverket. 

Diskussionen i detta avsnitt förs med utgångspunkt i de fastighetsbildnings-

situationer som bygger på frivillighet och som resulterar i bildandet av stora 

bostadsfastigheter på landsbygden (mål 09:4, 15:36, 06:16 och Svea hovrätt 

F 5994-161, orefererat). Med frivillighet menas att berörda fastighetsägare är 

överens eller att det rör sig om en förändring av fastigheter i en ägarens hand. 

Eftersom partseffekterna förväntas kapitaliseras i priset för marken vid frivilliga 

överlåtelser blir bedömningen av samhällsnyttan beroende av de externa effekter 

som den befintliga lagstiftningen är tänkt att skydda mot (jfr den historiska över-

sikten i kapitel 3, avsnitt 3.13).  

Utvärderingen utförs resonemangsvis och på ett generellt plan, utifrån de 

nämnda fastighetsbildningssituationerna. Det går att komplettera utvärderingen 

genom att lägga till ytterligare effekter för det fall sådana skulle uppmärksammas 

                                                      
1 Dom 2017-06-15. 
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i framtiden. Metoden kan även användas i fråga om andra fastighetsbildnings-

situationer, för att utvärdera specifika bestämmelser eller på ett aggregerat plan 

även helhetseffekterna av ett mer liberalt regelverk. 

De förväntade effekterna för berörda fastighetsägare (partseffekter) respektive 

tredje man (externa effekter) kan kategoriseras och beskrivas på följande sätt 

(tabell 7.1). 

Tabell 7.1: Översikt av möjliga effekter av att bilda stora bostadsfastigheter på 
landsbygden utan tvångsinslag. För en närmare redogörelse av effekterna, se 

avsnitt 7.1.1–7.1.3. 
  

Effekt Klassificering Positivt värde/Nytta Negativt värde/Skada 

Mark används till 

det ändamål som 

genererar det 

högsta individu-

ella värdet 

(omfördelning av 

mark) 

Partseffekt 

 

Förbättrad resurs-

allokering genom att 

det individuella vär-

det på marken är 

högre för köparen än 

för säljaren 

Förrättningskostnad 

(transaktionskostnad) 

 

 

Extern effekt  Svårigheter att bedöma 

de berörda fastigheter-

nas värde som kredit-

objekt vid belåning, på 

grund av individuella 

preferenser i fråga om 

fastigheternas utseende 

och innehåll 

Mark binds upp i 

större bostads-

fastigheter 

Partseffekt Utökade möjligheter 

till bosättning på 

landsbygden 

 

Extern effekt 

 

Levande landsbygd Minskad allemans-

rättslig tillgänglighet 

och påverkan på växt- 

och djurlivet 

Påverkan på jord- 

och skogsbruks-

näringen 

Partseffekt 

 

Ökade möjligheter 

till självhushållning 

Högre kostnader för att 

sköta och bruka mindre 

markarealer (minskade 

stordriftsfördelar) 

Minskade areal-

anknutna bidrag 

Extern effekt Ökad tillgång till    

lokalproducerade 

livsmedel 

Inverkan på landets 

självförsörjningsgrad 

avseende jord- och 

skogsbruksprodukter 
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I det följande diskuteras effekterna: omfördelning av mark, större bostadsfastig-

heter respektive påverkan på jord- och skogsbruksnäringen. Observera att samt-

liga dessa effekter ska ställas i relation till vad som redan är genomförbart med 

den nuvarande lagstiftningen, vilket innebär att det i realiteten är marginaleffekten 

som ska utvärderas. Alltså, vad blir skillnaden om det skulle gå att bilda ännu 

större bostadsfastigheter på landsbygden än vad som är möjligt idag? 

7.1.1 Omfördelning av resursen mark 

Påståendet att berörda fastighetsägare gör bedömningen att det individuella värdet 

på marken är högre efter en omfördelning borde vara okontroversiellt. Om det 

inte hade förhållit sig så skulle fastighetsbildningsåtgärden inte ha genomförts.2 

Eftersom förrättningskostnaden bekostas av fastighetsägarna själva måste denna 

tas med i beräkningen som en minuspost då nettonyttan vid en förändrad resurs-

allokering ska uppskattas (jfr formeln i avsnitt 5.3, figur 5.3).  

Fastighetsägarnas individuella bedömningar av markens värde slår kanske inte 

igenom på marknadsvärdet i alla situationer, eftersom en individuellt anpassad 

fastighet inte alltid korresponderar mot marknadens önskemål. Generellt kan det 

antas att värdet på marken per arealenhet är högre om ändamålet är bostad jämfört 

med om marken används för jordbruk eller skogsbruk (jfr Ekbäck 2016 s. 63 och 

Kalbro 2005a s. 3). I och med att fastighetsägarna står för förrättningskostnaderna 

är risken för att kostnader till följd av mindre lyckade fastighetsindelningar vältras 

över på skattebetalarna mycket liten. En sådan situation skulle dock kunna upp-

komma om fastighetsbeståndet blir så fragmenterat att samhället behöver gå in 

med subventioner (jfr omarrondering). De studerade fallen bedöms emellertid inte 

ge upphov till en sådan utveckling. 

Ingen av de utvalda fastighetsbildningssituationerna (jfr avsnitt 6.2) bedöms 

resultera i så individuella eller udda utformade fastigheter att detta skulle påverka 

objektens värde på fastighetsmarknaden. I dessa fall görs bedömningen att fastig-

heternas funktion som kreditobjekt inte påverkas negativt, dvs. de nybildade 

respektive ombildade fastigheterna liksom restfastigheterna kommer att kunna 

värderas och belånas utan större svårigheter än vad som gäller för fastigheter i 

allmänhet. Det är dock tänkbart att individuella önskemål i vissa fall kan leda till 

att fastigheter exempelvis får en udda utformning eller arrondering, eller att de 

saknar tillgång till behövliga vägar. Sådana faktorer bidrar sannolikt till att antalet 

intressenter minskar vid en framtida försäljning och kan göra det svårare för 

kreditgivarna att värdera objektet. Trots att de nu studerade rättsfallen inte bedöms 

medföra några direkta sådana effekter bör bankernas beredskap för att hantera 

                                                      
2 I detta fall görs antagandet att fastighetsägarna i första hand önskar ändra fastighetsindelnin-

gen så att det passar deras syften. Med andra ord har värdet av ”en ändrad fastighetsgräns” 

bedömts vara högre än det näst bästa alternativet som skulle kunna vara någon form av 

nyttjanderätt till marken. Jämför med mål 09:4, av vilket framgår att det berörda området enligt 

köpehandlingarna skulle anses vara arrenderat under en period om minst 49 år om fastighets-

bildningen inte godtogs (vilket den inte gjorde). 
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sådana situationer tas med i beräkningen som en negativ extern effekt. En viss 

kostnadsökning får antas uppkomma i det större perspektivet genom att vär-

deringssakkunniga i ökad utsträckning kan behöva anlitas för att bestämma värdet 

på individuellt utformade fastigheter. I och med att fastigheter är en investering 

som binder upp ett stort kapital saknas det dock skäl att tro att fastighetsägare 

annat än undantagsvis skulle göra sådana förändringar i fastighetsindelningen att 

det påverkar fastigheternas marknadsvärde negativt. Likaså motverkar förrätt-

ningskostnaden en mer utbredd efterfrågan på extrema eller kortsiktiga fastighets-

indelningar. Till detta kommer att kostnaden för värdering kan antas vara margi-

nell i förhållande till övriga kostnader förknippade med pantsättning och belåning 

av fastigheter. Den negativa effekten avseende bankernas ökade beredskap borde 

på det hela taget bli ganska begränsad. Effekten kan trots detta behöva kvantifieras 

i det större perspektivet men bedöms inte inverka på bedömningen av de förevar-

ande fastighetsbildningssituationerna. Omfördelningen av resursen mark bedöms 

i de studerade fallen ha en sammantaget positiv nettoeffekt och bidrar därigenom 

till en ökad samhällsnytta. 

Restfastighetens försämrade marknadsvärde skulle i vissa situationer kunna 

minska den positiva nettoeffekten av fastighetsbildningen. Vid en avstyckning av 

fastigheternas brukningscentrum (jfr mål 15:36 och 06:16) blir denna risk mer 

påtaglig. I mål 06:16 föll tillåtligheten på att den resterande fastighetsdelen inte 

bedömdes kunna fungera som en självständig jordbruksfastighet med mindre än 

att ett nytt brukningscentrum anlades, något som skulle bli alltför kostsamt. I prak-

tiken sambrukades jordbruksmarken dock med en annan fastighet med samma 

ägare, något som inte domstolen kunde ta hänsyn till. Fastighetens ägare måste ha 

ansett att det fanns ett mervärde i att dela upp fastigheten. Om man bortser från 

begränsningarna i den nuvarande lagstiftningen skulle den begärda uppdelningen 

sannolikt ha inneburit att marken, med hänsyn till hur den användes och sam-

brukades, sammantaget hade betingat ett högre marknadsvärde om fastighetens 

brukningscentrum hade avstyckats till en hästgård. Att uppbyggnad av en viss 

verksamhet en gång har skett med hjälp av statligt stöd (jfr mål 06:16) är ett 

exempel på en så kallad ”sunc cost” som inte ska tillmätas någon betydelse.3 

Några ekonomiska skäl som talar mot avstyckningen kan därmed inte identifieras. 

De skäl som i så fall återstår är av jordpolitisk natur. Viken risk tar samhället på 

sikt genom att inte ta hänsyn till dessa jordpolitiska aspekter? Denna fråga 

avhandlas under rubriken Minskade markarealer för jord- och skogsbruks-

näringen (avsnitt 7.1.3). 

                                                      
3 Enligt ekonomisk teori om den rationella människan (rational choice theory) påverkar inte en 

redan uppkommen kostnad, en så kallad ”sunc cost”, beslut som rör framtiden (Posner 2014 

s. 4 och 8). Detta kan dock jämföras med vissa förarbetsuttalanden som kan sägas gå i motsatt 

riktning, se prop. 1993/94:27 s. 24 f.). 
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7.1.2 Mark binds upp i större bostadsfastigheter 

Att ”Stödja en levande landsbygd med många olika försörjningsmöjligheter” är 

en av EU:s nu gällande politiska målsättningar (Europeiska unionen 2018). En 

levande landsbygd förutsätter bland annat tillgång på attraktiva fastigheter. Efter-

frågas stora bostadsfastigheter bör sådana också kunna bildas. Detta var huvud-

skälet bakom de liberaliseringar av regelverket som genomfördes 1991 och 1994 

(prop. 1989/90:151 respektive prop. 1993/94:27). Att bostadsfastigheter inte kan 

tillåtas bli hur stora som helst har lagstiftaren motiverat med ambitionen att hus-

hålla med marken men även att en sådan fastighetsindelning skulle kunna påverka 

den allemansrättsliga tillgängligheten (prop. 1969:128 s. B 1157). I områden med 

strandskydd har fastighetsbildningen dessutom ansetts medföra risk för negativ 

påverkan på växt- och djurlivet, dvs. motverka syftet med strandskyddet enligt 

7 kap. 13 § MB. De eventuella skadorna är i så fall inte direkt orsakade av änd-

ringen i fastighetsindelningen utan av en förändrad markanvändning som i många 

fall kräver tillstånd enligt annan lagstiftning, exempelvis strandskyddsdispens 

enligt miljöbalken och bygglov enligt plan- och bygglagen.  

Är det verkligen fastighetsindelningens uppgift att motverka risken för olovlig 

användning av mark och byggnader, dvs. hör styrningen hemma i fastighetsbild-

ningslagen? I Finland anser man inte det.4 Så länge det inte finns detaljplaner eller 

särskilda stranddetaljplaner som är direkt styrande för markanvändningen tillåts 

förändringar i fastighetsindelningen, utan ställningstagande till ändrad markan-

vändning. Eventuella skyddsaspekter får hanteras för sig, i särskild lagstiftning. 

Någon nackdel med denna ordning har inte framkommit (jfr bilaga 7). Något skäl 

för att ett sådant system inte skulle kunna fungera även i Sverige har inte uppmärk-

sammats. Verktyg i form av planläggning och skyddsbestämmelser som inskrän-

ker markens användning (jfr hänvisningen i 3 kap. 2 § 2 st. FBL) finns redan. 

Strandskyddslagstiftningen har dessutom förtydligats så att strandskyddsdispens 

inte ska omfatta området närmast strandlinjen (7 kap. 18 f § MB) i syfte att ”säker-

ställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växt-

livet” (prop. 2008/09:119 s. 76 f.).  

Den eventuella och i sig diskutabla nyttan med att genom begränsningar i 

möjligheten att utforma fastigheter försöka minimera riskerna med en ändrad 

markanvändning är svår att uppskatta. Ett sätt att angripa frågan är att göra en 

oskadlighetsprövning enligt Michelmans bedömningsgrunder. En sådan prövning 

i mål 09:4 (överföring av skogsmark till en bostadsfastighet inom strandskyddat 

område) borde falla ut i att en ändrad fastighetsindelning inte skapar vare sig miss-

nöjeskostnader eller någon oproportionerligt stor skada för enskilda eller all-

männa intressen. Enbart med utgångspunkt från registerkartan kan det konstateras 

att det finns gott om stränder i området. Av handlingarna i målet framgår att mark-

användningen inte var tänkt att ändras på ett sådant sätt att det skulle påverka vare 

sig allmänhetens tillgänglighet eller växt- och djurlivet negativt. För det fall att en 

framtida instängsling skulle inskränka friluftslivet som en följd av djurhållning 

                                                      
4 Den svenska styrmodellen är troligtvis ganska unik. 



 302 

(fårbete) kan tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen) tvinga fram ett stängselgenom-

brott med stöd av 26 kap. 11 § MB (jfr mål 09:26 då utökning av en bostads-

fastighet med fårbete inom strandskyddat område godtogs). Den risk som kvarstår 

är om den här typen av fastighetsindelning på en ackumulerad, övergripande nivå 

(för det fall åtgärden efterfrågas av många) eller på längre sikt riskerar att påverka 

allmänhetens tillgänglighet negativt eller skada växt- och djurlivet. Förutsatt att 

gällande skyddslagstiftning efterlevs kan dubbelregleringen knappast anses vara 

försvarbar.5 

Inte heller bedöms de övriga utvalda fallen som avser bildandet av stora 

bostadsfastigheter utan tvångsinslag, dvs. mål 15:36, 15:27, 06:16 eller Svea 

hovrätt F 5994-166 (orefererat), påverka allmänhetens tillgänglighet på ett sådant 

sätt att fastighetsbildningen skulle nekas av det skälet. I dessa fall är det marginal-

effekten som måste bedömas. Utgångspunkten för beslut om lättnader i lagstift-

ningen är ju det redan liberaliserade regelverket avseende stora bostadsfastigheter 

på landsbygden (efter ändringarna 1991 och 1994). Det kan rimligtvis inte anses 

att bildandet av ännu större bostadsfastigheter skulle ha någon negativ inverkan 

på det rörliga friluftslivet, varken i det enskilda fallet eller för samhället i stort. 

Lagstiftarens ursprungliga resonemang som låg till grund för begränsningen av 

bostadsfastigheters storlek utifrån villkoren i 3 kap. 1 och 2 §§ FBL (prop. 

1969:128 s. B 1157 och bet. 1990/91:BoU3 s. 8 f.) får anses vara överspelade i 

och med de genomförda liberaliseringarna. 

7.1.3 Påverkan på jord- och skogsbruksnäringen 

Om arealen jord- och skogsbruksmark som används för rationell produktion 

minskar till följd av att sådan mark i högre grad än i dag tillåts ingå i bostads-

fastigheter, sjunker den totala avkastningen från dessa näringar. Minskade skal-

fördelar kan även medföra att brukningskostnaderna per ytenhet ökar, exempelvis 

om vissa större och mer effektiva maskiner inte längre kan användas på ett ratio-

nellt sätt eller om ägoavstånden ökar. Nytillkomna fastighetsgränser kan behöva 

                                                      
5 Efterlevnaden är beroende av att stiftade lagar respekteras, vilket även förutsätter tillsyn och 

sanktioner. Ett mål som avgjordes av Mark- och miljööverdomstolen 2018-02-16, M 5366-17, 

illustrerar en nekad strandskyddsdispens för en redan uppförd förrådsbyggnad. Domstolen 

hänvisade i sin bedömning till ”den restriktiva praxis som råder i strandskyddsfrågor”. Marken 

där förrådet hade placerats ansågs inte utgöra en etablerad hemfridszon och bedömdes inte vara 

ianspråktagen på ett sådant sätt att den saknade betydelse för syftet med strandskyddet. Ett 

liknande mål från Mark- och miljööverdomstolen som avgjordes 2018-03-13, M 8295-17, 

resulterade i att strandskyddsdispens nekades för en redan uppförd bastubyggnad som till 

största delen hade placerats utanför beslutad tomtplatsavgränsning. Ett annat mål från Mark- 

och miljööverdomstolen som avgjordes 2018-02-26, M 3327-17, illustrerar en nekad strand-

skyddsdispens för en redan uppförd brygga. Se även Mark- och miljööverdomstolens avgör-

ande i ett tillsynsärende 2018-04-03, mål M 9035-17, som fick till följd att ett staket som hade 

uppförts inom strandskyddat område, utanför den aktuella tomtplatsavgränsningen, måste 

avlägsnas. Inget av de nämnda domsluten fick överklagas. 
6 Dom 2017-06-15. 
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underhållsröjas, framför allt i skogsmark, vilket i så fall medför vissa kostnader 

(se Lantmäteriet 2012a om båtnad vid omarrondering av skogsmark). I samband 

med 1994 års liberalisering av lagstiftningen angavs som skäl för nuvarande reg-

ler till skydd mot skadlig uppdelning av skogsbruksmark (3 kap. 7 § FBL) bland 

annat att mindre enheter kunde bli ”ekonomiskt mindre intressanta att sköta” 

(prop. 1993/94:27 s. 35).   

Bedömningen av ökade kostnader och minskade intäkter i samband med en 

marköverlåtelse är sådana partseffekter som förväntas ingå i den lönsamhetskal-

kyl som föregår en marköverlåtelse (jfr avsnitt 5.3, figur 5.3). Mark med strate-

giskt läge och god arrondering kanske inte alls är till salu, eller får i vart fall 

förmodas betinga ett högre pris, jämfört med mark med sämre förutsättningar för 

jord- och skogsbruk. Bedömningen av om och i så fall hur minskade markarealer 

för jord- och skogsbruksnäringen påverkar storleken på arealanknutna bidrag är 

ytterligare ett exempel på en kostnad som får antas ingå i en sådan vinstkalkyl 

som föregår ansökan om fastighetsbildning. Om bidragen minskar i sådan omfatt-

ning att fastighetsbildningen blir olönsam kommer åtgärden inte att efterfrågas. 

EU:s gårdsstöd är inte är kopplat till markägande utan bestäms med utgångspunkt 

från markens brukande. Eventuella minskningar av arealanknutna bidrag kan helt 

eller delvis täckas upp av de mervärden som skapas genom bildandet av stora 

bostadsfastigheter. Sådana mervärden kan bestå i möjligheter till självhushållning 

liksom ökade möjligheter att bedriva olika kombinationsverksamheter. Här avses 

även individuellt anpassade verksamheter som är önskvärda av den som för till-

fället äger fastigheten. I de fall fastighetsbildningen syftar till att uppföra bygg-

nader eller anläggningar kan sådana åtgärder i regel inte utföras utan särskilda 

tillstånd.7 

En av anledningarna till att värna om rationella jordbruksföretag är att möjlig-

göra för självförsörjning av livsmedel i händelse av att varuinförseln till landet 

stängs till följd av kriser och krig (SOU 1963:68 s. 176, Ds 1992:125 s. 9 f. och 

Ds 2004:9 s. 47). Det har även uttryckts önskemål om att kunna anpassa jord-

bruksproduktionen efter befolkningsökningen (jordstyckningskommissionens 

betänkande 1920 s. 122). Sedan fastighetsbildningslagens ikraftträdande 1972 har 

dock de storleksmässiga kraven på jordbruks- och skogsbruksfastigheter fått stå 

tillbaka för möjligheten att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden (jfr 

prop. 1993/94:27 och prop. 1989/90:151).  

De bakomliggande argumenten för rationalisering bedöms inte kunna hävdas 

på samma sätt i dag. Detta trots att förbättring av jordbrukets produktivitet i syfte 

att säkerställa livsmedelstillgången är en av EU:s främsta jordbrukspolitiska mål-

sättningar (jfr Europeiska unionen 2017 s. 3), samt att oron för kriser och krig har 

                                                      
7 Vissa åtgärder är dock undantagna och får utföras utan tillstånd. Exempelvis ekonomi-

byggnader för jord- eller skogsbruksnäringen utanför planlagt område (9 kap. 2 § PBL). Upp-

förandet av så kallade attefallshus är ett annat exempel på en bygglovsbefriad åtgärd. Sådan 

komplementbyggnad får dock endast uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset (9 kap. 4 a § 

PBL). 
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ökat.8 Fastighetsindelningens betydelse för markanvändningen, i detta fall livs-

medelsförsörjningen, kan ifrågasättas (jfr avsnitt 5.1.3). Dessutom bör de natio-

nella förutsättningarna ställas i relation till de jordbrukspolitiska riktlinjer som 

beslutas på EU-nivå (Common Agricultural Policy, CAP). Befolkningsökningen 

bör likaså ses ur ett bredare perspektiv, i relation till EU som helhet och med 

beaktande av den globala handelsmarknaden (jfr Europeiska unionen 2017). Den 

tidigare jordbrukspolitiken ledde till överproduktion vilket tvingade fram en änd-

rad inriktning. Nuvarande politik fokuserar på miljö- och klimataspekter, regio-

nala specialiteter, innovation samt för skogens del att bättre ta vara på markens 

produktionsförmåga (s. 11).9  

Ungefär hälften av den mat som konsumeras i Sverige är importerad; ett 

importberoende som har utvecklats starkt under de senaste tjugo åren. Den 

svenska spannmålsproduktionen däremot ligger något över den svenska konsum-

tionen, trots att arealen brukningsbar mark har minskat (Furustam 2012 s. 9). 

Stora, sammanhängande och välarronderade brukningsenheter (vilka alltså 

inte måste överensstämma med fastighetsindelningen) kan bidra till att sänka 

kostnaderna för det som produceras på marken genom förbättrade skalfördelar. 

Men vilken betydelse har kostnadssidan för att få fram inhemsk produktion i 

relation till intäkterna från det som produceras? Fastighetsindelningens betydelse 

för produktionen av livsmedel är förmodligen marginell jämfört med effekten av 

prisförändringar på de varor som produceras.  

Vilka skäl finns det för att dagens samhälle ska vilja styra fastighetsindel-

ningen för att på så sätt vidmakthålla befintliga, rationella jordbruks- och skogs-

bruksfastigheter? Dagens lagstiftning är i första hand inriktad på att ställa upp 

sådana krav som skyddar de areella näringarna mot försämringar (3 kap. 5-8 §§ 

FBL) eller att genom undantag åstadkomma successiva förbättringar samt mot-

verka uppkomsten av olämpliga restfastigheter (3 kap. 9 § FBL). I verkligheten 

upplåts nära hälften av Sveriges jordbruksmark genom arrende (jfr SOU 2014:32 

s. 81 f.10  respektive Jupiter 2014 s. 209) vilket visar att brukandet inte samman-

faller med markägandet på det sätt som lagstiftaren ursprungligen förutsatte (SOU 

1944:46 s. 49 f.). Den jordsplittring som blev följden av den i princip fria jord-

delningen som nådde sin kulmen i början på 1900-talet, påverkades av att en stor 

del av landets befolkning hade sin huvudsakliga inkomst från jordbruket, till 

vilket skogen utgjorde ett betydelsefullt komplement. Så småningom bidrog indu-

strialiseringen och mekaniseringen av jord- och skogsbruket under 1900-talet till 

att människor valde att flytta från landsbygden och in till städerna för att skaffa 

sig andra typer av arbeten. Rädslan för att jordsplittring ska uppstå på nytt kan 

                                                      
8 Hotbilden mot Sverige har förändrats på senare tid, vilket har lett till en ökad medvetenhet 

och beredskap (jfr Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2018 respektive Nationellt 

centrum för terrorhotbedömning 2018). 
9 Se även prop. 1989/90:146 om följderna av den tidigare livsmedelspolitiken (s. 35). 
10 Enligt Tomträtts- och arrendeutredningens uppgifter från 2012 uppläts brukandet av 1,4 av 

landets totala 3,1 miljoner hektar jordbruksmark (åker och betesmark) till annan än fastighets-

ägaren (SOU 2014:32 s. 81 f.). 
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knappast vara grundad i något reellt hot sett till dagens samhälle. Att en liberali-

serad lagstiftning medför ökade möjligheter till bosättning på landsbygden leder 

sannolikt inte till en återgång till dåtidens missförhållanden. Jämförelsen med 

Finland ger inte heller några indikationer på att en mer liberal lagstiftning medför 

en ökad jordsplittringsproblematik. Investeringen som en fastighet utgör och kost-

naden som det innebär att genomföra en ändring i fastighetsindelningen, varav 

förrättningskostnaden är den dominerande, får antas motverka förekomsten av allt 

för ägarspecifika eller kortsiktiga förändringar.  

En aspekt som bör tas med i helhetsbedömningen handlar om stabilitet ur per-

spektivet trögrörlighet (jfr Libecap 1989 s. ix). Den jord- och skogsbruksmark 

som tas ur rationell produktion och tillåts ingå i bostadsfastigheter kommer sanno-

likt inte att återgå i produktion under en överskådlig framtid, speciellt om tillstånd 

ges att uppföra ny bebyggelse. Genom plan- och bygglagstiftningen finns det 

redan i dag möjligheter att förhindra ianspråktagande av sådan jordbruksmark 

som bedöms vara särskilt värdefull.11 Att uppbyggnad av en viss verksamhet en 

gång har skett med hjälp av statligt stöd (jfr mål 06:16) är ett exempel på en ”sunc 

cost” som inte bör förhindra framtida uppdelning av berörda fastigheter. För det 

fall en särskild bidragsanknuten styrning efterfrågas av politiska skäl kan denna – 

liksom i fallet med gårdsstöd – kopplas till företaget och dess brukningsenheter i 

stället för till markens indelning i fastigheter.  

I den mån jordbruksmark som tas ur rationell produktion i stället används för 

självhushållning eller framställning av lokalproducerade livsmedel behöver sam-

hällsnyttan inte påverkas negativt av att marken delvis byter användningsområde. 

Ökade möjligheter till självhushållning kan gynna samhället i stort om verksam-

heten bedrivs uthålligt så att belastningen på miljön minskar, kanske främst till 

följd av minskade koldioxidutsläpp.12  
Vad blir följden av att skogsmark inte längre ingår i en skogsbruksfastighet? 

Rimligtvis innebär detta att skogsmarken inte längre kommer att brukas på det 

mest rationella sättet eftersom man går miste om de stordriftsfördelar som större 

brukningsenheter medger. Ur miljöhänsyn behöver detta däremot inte vara något 

negativt. Sedan 1994 gäller förutom det skogspolitiska produktionsmålet även ett 

jämställt miljömål vilket framgår av 1 § skogsvårdslagen. Den ändrade markan-

vändning som överlåtelsen kan ge upphov till utan krav på särskilda tillstånd, 

exempelvis veduttag, bete eller skyddszon, kan vara positiv ur miljösynpunkt. 

Den negativa effekten som en minskad virkesproduktion får för samhället kan 

                                                      
11 Mark- och miljööverdomstolens beslutade 2018-01-29 i mål P 2432-17 att avslå en ansökan 

om förhandsbesked för två stycken enbostadshus som var tänkta att uppföras inom ett jord-

bruksområde. Enligt översiktsplanen var området särskilt värdefullt för naturvården, frilufts-

livet, landskapsbilden och kulturlandskapet. Att jordbruksmarken var tagen ur produktion 

gjorde inte att den upphörde att vara brukningsvärd enligt domstolens bedömning. Domen fick 

inte överklagas. 
12 Enligt Världsnaturfonden står de svenska hushållen för knappt tre fjärdedelar av landets 

koldioxidutsläpp, varav sektorerna el, transport och mat orsakar störst klimatpåverkan 

(Världsnaturfonden WWF Sverige 2008 s. 3). 
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antas vara liten i det enskilda fallet, medan effekten i ett större sammanhang och 

på längre sikt är svårare att uppskatta.  

Hur stor andel av Sveriges jord- och skogsbruksmark berörs om bostadsfastig-

heter får bildas och utökas enligt enskildas önskemål, utöver vad som för närva-

rande är tillåtet? Här följer en ansats till uppskattning av storleken på den berörda 

markarealen. Frågan kan behöva utredas ytterligare.  

Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2010 uppgick Sveriges samman-

lagda jordbruks- och skogsareal till drygt 31 miljoner hektar år 201013 (Statistiska 

centralbyrån 2013 s. 38). Denna siffra används som utgångspunkt för det fortsatta 

resonemanget.  

Utökning av befintliga bostads- eller lantbruksfastigheter (ombildning) 

Om alla ägare till bostads- eller lantbruksfastigheter utanför tätort, med en areal 
i intervallet 0,1 till 10 hektar, skulle välja att utöka sina fastigheter upp till 10 

hektar, hur mycket jord- och skogsbruksmark skulle då tas i anspråk? 

Den undre gränsen, 0,1 hektar (1000 kvm), har valts för att sortera bort de 

typiskt sett små villatomterna som ofta ligger som samlad bebyggelse. Den övre 

gränsen 10 hektar är vald för att täcka in ett storleksintervall som ofta efterfrågas. 

Av de fyra rättsfall avseende stora bostadsfastigheter som undersöks i detta 

avsnitt, befinner sig tre inom detta storleksintervall. 

Enligt uppgifter i fastighetsregistret fanns det i november 2017 633 800 

bebyggda bostads- och lantbruksfastigheter (typkod 120, 220 och 223) inom det 

studerade intervallet 0,1 till 10 hektar. Arealen för genomsnittsfastigheten inom 

detta intervall uppgår till 0,9 hektar. Om alla fastigheter som ingår i urvalet och 

som har en areal understigande 10 hektar skulle utökas till att omfatta 10 hektar, 

skulle knappt 6 miljoner hektar, dvs. cirka 20 %, av landets totala jord- och skogs-

bruksareal tas i anspråk.  

Det är inte rimligt att tänka sig att precis alla fastigheter skulle utökas till 10 hek-
tar. Dessutom är det redan med dagens regelverk möjligt att bilda bostadsfastig-

heter om ca 5–10 hektar förutsatt att det går att motivera inom ramen för 3 kap. 
1 § FBL. Vad blir marginaleffekten för jord- och skogsbruket om efterfrågade 

marköverföringar tillåts?  

En stor del av fastigheterna i det undersökta intervallet är små. Den absoluta 

merparten av dessa fastigheter ligger i storleksintervallet 0,1–0,5 hektar. Detta 

kan ha att göra med att fastigheterna är belägna inom områden där konkurrensen 

om marken är stor, exempelvis nära tätorter. Det bedöms inte som realistiskt att 

tro att det finns förutsättningar att utöka samtliga dessa fastigheter. Det är heller 

inte sannolikt att alla fastigheter utökas till det maximala, 10 hektar. En marköver-

föring som bygger på en frivillig överenskommelse förutsätter dessutom att det 

                                                      
13 Av dessa 31 miljoner hektar utgjordes 3 miljoner hektar av jordbruksmark och 28 miljoner 

hektar av skogsmark.  
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finns en intresserad köpare och en säljare som är villig att avstå mark till ett pris 

som köparen accepterar. 

I detta fall är det effekten av en mer liberal lagstiftning som måste uppskattas, 

dvs. marginaleffekten som enbart avser själva förändringen. Om en liberalisering 

exempelvis får till följd att 10 % av maximalt 6 miljoner hektar (se ovanstående 

beräkning) överförs till bostadsfastigheter, omfattas 600 000 hektar jord- och 

skogsbruksmark. Detta motsvarar 2 % av Sveriges totala jord- och skogsbruks-

areal. Resultat kan ställas i relation till hur markanvändningen i Sverige ser ut i 

dag (se figur 7.1): 69 % skog, 8 % jordbruk, 3 % bebyggd mark och 20 % övrig 

mark (Statistiska centralbyrån 2013 s. 36 f.). 

 

Figur 7.1: Markanvändningen i Sverige. Skog 69 % (vänster) respektive jordbruk 
8 % (höger) (Statistiska centralbyrån 2013 s. 36 f.). 

Nybildning av stora bostadsfastigheter 

Det resonemang som hittills har förts tar sikte på sådan utökning av bostads-

fastigheter som inte är tillåten med dagens regelverk. Den berörda arealen jord- 
och skogsbruksmark påverkas emellertid inte bara av ombildning av fastigheter 

utan även av nybildning av stora bostadsfastigheter. Vilken betydelse för till-

gången på jord- och skogsbruksmark har nybildningsfallen?  

Liksom i fråga om ombildningar är det marginaleffekten av ytterligare 

liberaliseringar av regelverket jämfört med vad som redan är tillåtet som måste 
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uppskattas. Något försök till en uppskattning som tar hänsyn även till nybildnings-

fallen görs dock inte här. Denna aspekt bör inkluderas i en mer ingående 

konsekvensstudie. Dessutom bör en sådan undersökning även inkludera en 

granskning av vilken typ av mark som efterfrågas för ändamålet stora bostads-

fastigheter, för att konsekvenserna ska kunna överblickas. Av granskningen av 

rättstillämpningen framgår att ett vanligt önskemål är att sökanden vill inkludera 

skog i bostadsfastigheter (jfr Svea hovrätt F 5994-1614, orefererat). Någon eller 

några få procents minskning av den i Sverige starkt dominerande skogsarealen 

kan antas få en begränsad påverkan på landets virkesproduktion medan en mot-

svarande minskning av jordbruksarealen kan förväntas få större effekt på livs-

medelsproduktionen i landet.  

7.1.4 Sammanfattning av utvärderingen av utvalda rättsfall 

Utvärderingen av de utvalda rättsfallen visar på att den efterfrågade fastighets-

bildningen inte medför några betydande olägenheter för allmänna eller enskilda 

intressen. De efterfrågade fastighetsbildningsåtgärderna bedöms, även sedan hän-

syn tagits till externa effekter, bidra till en ökad samhällsnytta under förutsättning 

att parterna är överens. Dessa åtgärder bör därmed inte förhindras av de allmänna 

villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL. Som en slutsats av det förda resone-

manget bör även fastighetsbildningen i mål 15:27 (tvångsvis utökning av en 

bostadsfastighet med strandområde) och mål 95:13 (uppdelning av en skogs-

fastighet genom klyvning) kunna godtas från ett samhällsnyttoperspektiv, för det 

fall åtgärderna efterfrågas med stöd av frivilliga överenskommelser. 

Den jordsplittring som kan befaras bli en konsekvens av ett liberalare regel-

verk ser inte ut att ha uppkommit i Finland. Statistiken visar inte på några påtag-

liga skillnader mellan länderna i fråga om skogsbruksfastigheternas arealer (se 

bilaga 7 samt avsnitt 6.3). Av de identifierade negativa externa effekterna är det 

kreditinstitutens beredskap för att möta ändrade förutsättningar för fastighets-

värdering i samband med belåning med fastigheten som säkerhet, som behöver 

hanteras. Denna effekt förmodas dock ha en begränsad praktisk betydelse efter-

som värderingskostnaden är förhållandevis liten, dels i relation till fastighetens 

värde som kreditobjekt, dels i jämförelse med övriga transaktionskostnader som 

kan förknippas med överlåtelse av mark. 

De förväntade konsekvenserna av en omfördelning av jord- och skogsbruks-

mark är procentuellt sett små, uppskattningsvis 2 % av Sveriges jord- och skogs-

bruksareal (jfr beräkningsexemplet i avsnitt 7.1.3). En omfördelning av mark från 

rationell jord- och skogsbruksdrift till bostadsfastigheter behöver inte innebära att 

marken inte brukas och sköts om, även om det troligtvis innebär att brukande och 

skötsel inte kommer att ske på det nationalekonomiskt mest rationella sättet på 

grund av minskade skalfördelar. Av utvärderingen framgår att en omfördelning 

                                                      
14 Dom 2017-06-15. 
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kan uppvägas av andra fördelar, exempelvis en levande landsbygd och ökad till-

gång till lokalproducerade livsmedel. 

7.2 Granskning av enskilda lagrum 

I det följande genomförs en granskning av enskilda lagrum utifrån syftet med 

avhandlingen, att undersöka möjligheten till liberalisering av de allmänna villko-

ren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL. En mer utförlig beskrivning av innehållet 

i aktuella lagrum, inklusive lagtext, återfinns i kapitel 2 och 4. Granskningen är 

inriktad på fastighetsindelningens koppling till markanvändningen samt den jord-

politiska kontrollen som bestämmelserna i 3 kap. FBL är ett uttryck för (jfr prop. 

1969:128 s. 100 f.).  

Förändring av markanvändningen kräver normalt tillstånd enligt regler i annan 

lagstiftning. Att markanvändningen ur den aspekten är det primära medan fastig-

hetsindelningen är sekundär framgår av prop. 2013/14:58 om en samordnad till-

ståndsprövning vid fastighetsbildning. En av rubrikerna i propositionen tydliggör 

att: ”Vad som är tillåten markanvändning avgörs inte genom en lantmäteriförrätt-

ning” (s. 17). Genom att förelägga en sakägare att söka nödvändiga tillstånd kan 

eventuella frågetecken kring den aktuella markanvändningen klaras ut före beslut 

om fastighetsbildning (s. 20). De föreslagna lagändringarna trädde i kraft 2014 

och berör flera paragrafer i 3 kap. FBL (främst 3 kap. 1, 2, 3 och 4 §§ FBL). Om 

regelverket liberaliseras riskerar den nya ordningen att, i vart fall delvis, förlora 

sin betydelse. Det bör inte ställas krav på att sakägaren i förväg ska inhämta till-

stånd till den aktuella markanvändningen om det inte sker någon prövning av 

fastighetens användning för det avsedda ändamålet. Följdverkningarna för den 

nyligen införda ordningen diskuteras inte närmare i avhandlingen men denna 

fråga bör ingå i en fortsatt utredning (se förslag till fortsatt forskning och utveck-

lingsverksamhet i avsnitt 8.4). En ny ordning får även konsekvenser för behovet 

av samråd med berörda myndigheter i samband med en lantmäteriförrättning 

(4 kap. 25 § FBL). Inte heller denna fråga utreds närmare här. Kontentan av det 

nyss sagda är att förändringar i regelverket som styr markens indelning i fastig-

heter sannolikt för med sig att principerna för föreläggande och samråd behöver 

omprövas.  

Av den rättsekonomiska genomgången kan slutsatsen dras att förändringar i 

fastighetsindelningen som grundas på frivilliga överenskommelser är lönsamma 

för fastighetsägarna, annars skulle någon transaktion inte ha ägt rum. Av jämfö-

relsen med Finland och utvärderingen av de utvalda rättsfallen med fokus på stora 

bostadsfastigheter på landsbygden, framkommer det inte i något fall sådana 

omständigheter som vare sig enskilt, sammantaget eller med beaktande av effek-

ter för tredje man (externa effekter) medför att åtgärderna kan ifrågasättas ur 

effektivitetssynpunkt, så länge dessa baseras på frivilliga marköverlåtelser. De 

utvalda fastighetsbildningsåtgärderna bedöms därmed vara samhällsekonomiskt 
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lönsamma. Det kan dock finnas andra situationer när det som är lönsamt för indi-

viden inte är lönsamt för samhället, vilket den kommande genomgången av regel-

verket i så fall får utvisa. 

7.2.1 Allmänna lämplighetsvillkor, 3 kap. 1 § FBL 

I 3 kap. 1 § FBL inryms regler som avser fastighetens tekniska funktion och dess 

användning (ändamål), inklusive krav på långsiktighet (varaktighet) och att 

användningen ska kunna realiseras inom en inte allt för avlägsen framtid (aktua-

litet).  

Den bedömning av fastighetens användning som sker i samband med en lant-

mäteriförrättning är inte bindande och det sker heller inga direkta kontroller av 

om de uppgifter som lämnas i samband med förrättningen är korrekta. Om en 

fastighet ska användas på ett sådant sätt som kräver tillstånd, exempelvis bygglov 

eller strandskyddsdispens, bedöms dess lämplighet och tekniska kvalitet utifrån 

den tänkta användningen både vid fastighetsbildningen och i samband med till-

ståndsprövningen. Många regler till skydd för allmänna intressen inryms i miljö-

balken (jfr reglerna om områdesskydd i 7 kap. MB) och plan- och bygglagen (jfr 

reglerna till skydd för allmänna och enskilda intressen i 2 kap. PBL). 

För sådan markanvändning som inte måste föregås av tillstånd eller omfattas 

av planer eller särskilda villkor i annan lagstiftning blir lantmäterimyndighetens 

jordpolitiska prövning – som enligt definitionen i SOU 1944:46 (s. 48) avser de 

areella näringarna – mer påtaglig. Denna utförs efter samråd med de myndigheter 

som har ansvar för att bevaka allmänna intressen, dvs. kommunen och länsstyrel-

sen, vilka också har möjlighet att överklaga beslutet om fastighetsbildning. De 

kriterier i 3 kap. 1 § FBL som kräver särskilda jordpolitiska hänsyn är främst de 

som avser att främja jord- och skogsbruket, dvs. fastigheternas storlek och utform-

ning (arrondering) samt tillgången till nödvändiga vägar. Utöver lämplighets-

prövningen enligt 3 kap. 1 § FBL finns det särskilda lämplighetsvillkor för 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter, se granskningen av 3 kap. 5 § FBL. 

För sådan fastighetsbildning som avser fritidsändamål ger lagstiftaren uttryck 

för att särskild restriktivitet ska gälla i områden med hög konkurrens om marken 

(jfr bet. 1990/91:BoU3 s. 8 f.). I praktiken är dock gränsdragningen mellan 

fritidsboende och permanentboende något flytande. Fastigheter som köps för 

fritidsändamål kan senare övergå till att bli permanentbostäder och omvänt kan 

tidigare permanentbostäder komma att användas för fritidsbostadsändamål. Den 

nuvarande ändamålsprövningen främjar fastighetsbildning för permanentbostads-

ändamål, men i och med att det saknas element av uppföljning och kontroll av den 

beslutade användningen kan de sakägare som lämnar oriktiga uppgifter om fastig-

hetens tänkta användning komma att gynnas.  

I områden med hög konkurrens om markresurser finns planläggning som ett 

adekvat styrmedel. Med stöd av detaljplan kan markanvändningen styras på en 

mer övergripande nivå, i stället för att fokus ligger på hur enskilda fastigheter är 



Effekter av en avreglering 

 311 

tänkta att användas. Om det är fråga om nybyggnation bedöms förutsättningarna 

för detta i samband med bygglovsprövningen. 

Av den studerade rättstillämpningen framgår att lagstiftningen i vissa avseen-

den främjar sakägare som lämnar oriktiga uppgifter och att systemet innehåller 

brister i rättssäkerhetshänseende. Genom att uppge oriktiga uppgifter om hur 

fastigheten är tänkt att användas kan resultatet av fastighetsbildningen påverkas. 

Av en enkätundersökning riktad till ägare av fastigheter bildade för kombinerade 

ändamål i sex kommuner, framgick det att endast 45 % bedrev den verksamhet 

som bostadsfastigheten kompletterades för (Graf och Holmgren 2005).  

Med hänvisning till den negativa befolkningsutvecklingen i glesbygd kan det 

ifrågasättas om den gällande markpolitiken i kombination med nuvarande regler 

i 3 kap. FBL i tillräckligt hög grad tillvaratar glesbygdens intressen (jfr Danielsson 

och Haraldson 2013 s. ii och 43). Att tillåtandet av stora bostadsfastigheter med 

skog kan bidra till att människor vill bosätta sig på landsbygden framgår av slut-

satserna av ett examensarbete från 2009 (Bergefur och Warberg 2009 s. iii och 

s. 39). 

Om lagstiftningen liberaliseras kan fastighetsbildning komma att ske i situa-

tioner som annars skulle ha bedömts som olämpliga med utgångspunkt från 

bedömningen av 3 kap. 1 § FBL, exempelvis med hänsyn till vatten- och avlopps-

situationen, bristfällig väganslutning eller belägenhetskriteriet. Till följd av 

myndighetsrekommendationer, bestämmelser i annan lagstiftning eller kommu-

nala riktlinjer kan situationen uppstå att fastighetsbildning inte kan följas upp med 

tillstånd till den tänkta markanvändningen. Vid en liberalisering övergår denna 

risk på den enskilde (jfr resonemanget i NJA 1978 s. 261, 1979 s. 433 och 1984 

s. 122 angående att situationen bör undvikas att ärenden som gäller bygglovs-

prövning och fastighetsbildning faller olika ut). Redan med dagens system finns 

en sådan risk men den bedöms som ganska liten, särskilt mot bakgrund av den 

nya lagstiftningen som tillkom 2014 (prop. 2013/14:58). Genom att förelägga en 

sakägare att söka nödvändiga tillstånd har lantmäterimyndigheten fått utökade 

möjligheter att klara ut eventuella frågetecken kring den aktuella markanvänd-

ningen före beslut om fastighetsbildning (s. 20). Ett alternativt sätt att hantera 

risken för att en fastighet som nybildas eller ombildas inte kan användas på det 

sätt som det var tänkt är att ge lantmäterimyndigheterna en ännu tydligare roll 

som informationslämnare i samband med ansökan om fastighetsbildning. På så 

sätt kan problematiken med ofullständig information eller bristande kunskaper 

hos sökanden förebyggas. 

Som en konsekvens av en friare fastighetsindelning kan bankerna i viss mån 

behöva justera sina processer för pantsättning och belåning för att säkerställa 

fastigheternas värde som kreditobjekt. Med möjligheten att göra individuella 

anpassningar av fastigheter följer ett större behov av värderingskompetens, och 

kostnaderna för fastighetsvärdering kan förväntas öka. Att fastigheter i regel 

representerar betydande värden och att förändringar i fastighetsindelningen är 

förhållandevis kostsamma är faktorer som motverkar förekomsten av allt för 

individanpassade eller kortsiktiga förändringar av fastighetsindelningen. 

Värderingskostnaden bedöms dessutom vara låg i förhållande till övriga 
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transaktionskostnader. Förrättningskostnaden som är den enskilt största transak-

tionskostnaden kan förväntas sjunka något till följd av att moment av komplexa 

avvägningar försvinner (jfr Lantmäteriet 2006 s. 20 f.). Att antalet avvägningar 

minskar medför dessutom att förutsättningarna för en digitalisering och auto-

matisering av fastighetsbildningsprocessen förbättras, något som på sikt kan bidra 

till ytterligare effektivitetsvinster och lägre förrättningskostnader.15  

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 1 § FBL 

Lämplighetsprövningen i 3 kap. 1 § FBL bör bli dispositiv, dvs. kunna avtalas 

bort när fastighetsägarna är överens om överlåtelse av mark. Sakägarna bör infor-

meras om behovet av att säkerställa den tänkta markanvändningen, vilket bör ske 

på ett mycket tidigt stadium av förrättningsprocessen, i syfte att förhindra att 

fastigheter bildas som kanske inte kan användas på det sätt som var tänkt. 

Av det förda resonemanget framkommer det inte några avgörande skäl för att 

behålla lämplighetsprövningen enligt villkoren i 3 kap. 1 § FBL i sådana situa-

tioner som baseras på frivilliga marktransaktioner. Att den jordpolitiska 

kontrollen utmönstras till förmån för fastighetsägarnas individuella önskemål 

bedöms inte medföra några betydande nackdelar. Genom att tillåta att beslut om 

fastighetsbildning och markanvändning skiljer sig åt skapas nya möjligheter att 

liberalisera lagstiftningen. Jämförelsen med det finska regelverket ger ingen 

anledning att ifrågasätta en sådan modell. 

Om lämplighetsprövningen avskaffas får lantmäterimyndighetens information 

till den som har ansökt om fastighetsbildning större betydelse än tidigare; att 

klargöra att fastighetsbildningen inte innebär någon garanti för att den önskade 

markanvändningen godtas. Fastighetsbildningen kommer inte ens att ge någon 

vägledning i markanvändningsfrågan om denna inte prövas inom ramen för för-

rättningen. 

7.2.2 Planvillkor m.m., 3 kap. 2 § FBL 

I 3 kap. 2 § FBL återfinns särskilda regler som avser fastighetsbildning inom plan-

lagda områden och inom områden med särskilda restriktioner för markens 

användning, exempelvis strandskydd.  

Planläggning är samhällets (kommunernas) instrument för att styra mark-

användningen i områden där konkurrensen om marken är stor och där behovet av 

att säkerställa utrymme för vissa samhällsfunktioner, såsom infrastruktur, är 

                                                      
15 Lantmäteriet har fått i uppdrag av Regeringen att vara utvecklingsmyndighet och tillsammans 

med Boverket ”främja digital förnyelse” genom att verka för införandet av en digital samhälls-

byggnadsprocess. Målsättningen med uppdraget är att förenkla, öppna upp och öka effektivi-

teten i planerings- och samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget som benämns Digitalt först 

avser åren 2016–2018 (Regeringsbeslut N2016/01419/EF). Lantmäteriet har även fått i uppgift 

att bedriva en särskild kompetenssatsning i syfte att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020 (Regeringsbeslut N2017/07544/PBB). 
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påtagligt. Principen att fastighetsbildning ska följa bindande planer har inte varit 

ifrågasatt historiskt sett. Kopplingen till plan- och bygglagen är tydlig och logisk. 

Några bärande motiv för att frikoppla fastighetsindelningen från markanvänd-

ningen i dessa situationer har inte framkommit. Konsekvensen av att låta admi-

nistrativt fattade beslut som styr markanvändningen frångås genom enskilda avtal 

skulle bli att detaljplaneinstitutet delvis förlorar sin funktion, att vara styrande för 

markanvändningen. En sådan utveckling är knappast samhällsekonomiskt lön-

sam.  

Vad tillför den jordpolitiska kontrollen (som enligt definitionen endast avser 

de areella näringarna) vid fastighetsbildning inom områden med bindande planer? 

Behovet av jordpolitisk kontroll har ansetts vara beroende av den aktuella planens 

detaljeringsgrad. Inom planer med få reglerande bestämmelser har behovet av en 

jordpolitisk prövning ansetts vara mer påtagligt (prop. 1947:232 s. 135 f.). Skälen 

för att inte föra över den jordpolitiska prövningen till planmyndigheterna har sagts 

vara kompetensen hos planförfattarna, kommunens roll vid intresseavvägningen 

samt hänsyn till tekniska system (SOU 1944:46 s. 122 f.). Kommunen kan 

uppträda i rollen som markägare, planförfattare, exploatör, fastighetsförvaltare, 

tillståndsgivare och företrädare för allmänna intressen, vilket kan skapa svårig-

heter när motstående intressen ställs mot varandra (jfr prop. 1995/96:78 s. 19 och 

21). Lantmäteri- och inskrivningsutredningen lämnade 1993 in ett förslag om att 

planer i vissa fall skulle kunna ges fastighetsbildande verkan (SOU 1993:99). 

Förslaget realiserades aldrig och av motiven för regeringens ställningstagande 

framgår att det inte bedömdes vara möjligt att förena planmyndighetens och 

lantmäterimyndighetens roller i en och samma myndighet. Det ansågs olämpligt 

att kommunen såsom företrädare för allmänna intressen även skulle besluta om 

fastighetsbildning (Lantmäteriet 2012b s. 5). Kommunens roll diskuterades även 

i samband med införandet av lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 

1995:1393). Frågan bedömdes då kunna hanteras (prop. 1995/96:78 s. 19–23).  

Det samråd som sker med kommunen inom ramen för förrättningen får redan 

med den nuvarande lagstiftningen stor betydelse i tveksamma plantolknings-

situationer, något som bör tas i beaktande vid en liberalisering. En avveckling av 

lämplighetsprövningen får sannolikt särskilt stor betydelse inom områden som 

omfattas av äldre planer med få bestämmelser. I dessa situationer har 3 kap. 1 § 

FBL en mer uppenbar funktion, nämligen att förebygga bildandet av olämpliga 

fastigheter som sedan inte får bebyggas (jfr avsnitt 7.2.1). 

Nästa stora frågeställning gäller fastighetsindelningens förhållande till andra 

bestämmelser som reglerar ”bebyggande eller användning av mark” (3 kap. 2 § 

2 st. FBL) varav frågan om strandskydd är den mest omdiskuterade. De åtgärder 

som skulle kunna inverka avhållande på allmänheten eller påverka växt- och 

djurlivet negativt är i regel tillståndspliktiga. I övrigt torde det vara tomtplats-

avgränsningen och hemfridszonens utsträckning som är av störst betydelse för 

begränsningen av allmänhetens tillträde och inte fastighetsindelningen i sig. Det 

kan omvänt argumenteras för att bildandet av stora bostadsfastigheter i strandnära 

områden motverkar jordsplittring och underlättar för framtida planläggning. 
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Den nuvarande ordningen, som tycks bygga på antaganden om fastighetsäga-

rens benägenhet att vidta olovliga handlingar, kan ifrågasättas (se redogörelsen 

för tillämpningen av gällande rätt i kapitel 4, samt principerna för utvärdering och 

analys i kapitel 5). Att ägande av mark kan medföra ökade incitament för att vidta 

sådana handlingar (jfr mål 15:27) utgör inte skäl nog för att behålla det nuvarande 

systemet. Tillsynsmyndigheternas roll, ansvar, befogenheter eller resurser kan 

behöva ses över för att säkerställa efterlevnaden av reglerna till skydd för 

allmänna intressen (jfr målen om nekad strandskyddsdispens som omnämns i 

samband med utvärderingen av effekter med fokus på stora bostadsfastigheter, 

avsnitt 7.1.2). I vissa fall kan det dock förekomma att en fastighetsbildningsåtgärd 

medför att hemfridszonen utökas, något som i så fall innebär att allmänhetens 

tillgänglighet till det berörda området inskränks.16 Dessa situationer bedöms dock 

inte vara så vanliga att det skulle inverka negativt på skyddet av allmänna 

intressen på en övergripande nivå. 

Ett liknande resonemang bör kunna tillämpas även i fråga om övriga markan-

vändningsrestriktioner som omfattas av 3 kap. 2 § 2 st. FBL. I 5 kap. FBL finns 

bestämmelser som begränsar möjligheten till tvångsvis marköverföring. Bland 

annat inryms ett villkor som innebär att sökandens fastighet måste förbättras 

(5 kap. 5 § FBL). Detta villkor torde begränsa möjligheterna till tvångsvis över-

föring av skyddad mark, exempelvis naturreservat, såvida det inte går att påvisa 

någon direkt förbättring av den fastighet som erhåller marken. Dessutom ska en 

fristående intresseavvägning (proportionalitetsbedömning) ske i varje enskild 

tvångssituation enligt 2 kap. 15 § regeringsformen. Tvångsmöjligheterna beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3.  

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 2 § FBL 

Bestämmelsen om att fastighetsbildning ska ske i överensstämmelse med gällande 

detaljplaner och områdesbestämmelser, 3 kap. 2 § 1 st. FBL, bör gälla även fort-

sättningsvis. I övrigt förordas principen att markanvändningen separeras från 

fastighetsindelningen, vilket innebär att det skydd som avser övriga mark-

användningsrestriktioner, dvs. 3 kap. 2 § 2 st. FBL, bör utmönstras till förmån för 

en styrning i de primära lagstiftningarna (strandskyddslagstiftningen etc.).  

Principen att fastighetsbildning ska ske i överensstämmelse med gällande detalj-

planer och områdesbestämmelser har en inbyggd logik som bygger på följsamhet 

mot beslutade planer som styr markanvändningen. Eftersom det inte har fram-

kommit några motsättningar mellan fastighetsbildning och planer, annat än på 

marginalen gällande frågan om mindre avvikelse, görs bedömningen att vad som 

gäller i detta avseende även bör gälla fortsättningsvis.  

Samrådet med kommunen som sker inom ramen för en lantmäteriförrättning 

kommer sannolikt att få en ny innebörd, och inskränkas till att: säkerställa att 

fastighetsbildningen följer planen (plantolkning), bedöma frågor som rör mindre 

                                                      
16 Exempelvis om en bostadsbyggnad är placerad intill en fastighetsgräns och ett marktillskott 

medför att fastighetsgränsen flyttas så att hemfridszonen kring byggnaden kan utökas.   
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avvikelse från plan samt i tvångssituationer klargöra planprocessens status och 

framdrift vid pågående planarbete. En liberaliserad lagstiftning kan påverka roll-

fördelningen mellan lantmäterimyndigheten, kommunen och länsstyrelsen, vilket 

i så fall även kan få konsekvenser för fastighetsbildningsprocessen.17 

Principen att fastighetsindelningen bör anpassas till strandskyddsreglerna 

bygger till stor del på synsättet att äganderätten till mark i strandskyddade 

områden medför en ökad risk för olagliga handlingar och privatisering, något som 

i sin tur kan inskränka tillgängligheten för allmänheten och försämra förut-

sättningarna för växt- och djurlivet. Detta resonemang saknar uttryckligt lagstöd 

och bör inte vara styrande för lagstiftningens utformning. Det är när nödvändiga 

tillstånd till privatiserande anläggningar har inhämtats i enlighet med annan 

lagstiftning som allemansrätten lagligen inskränks. Det bör vara tomtplats-

avgränsningen och hemfridszonens utsträckning som är av störst betydelse för 

begränsningen av allmänhetens tillträde och inte fastighetsindelningen i sig.  

Ett liknande resonemang kan tillämpas även i fråga om andra markanvänd-

ningsrestriktioner som omfattas av 3 kap. 2 § 2 st. FBL, varför detta stycke bör 

kunna utmönstras i sin helhet. Någon särskild hänsyn till tvångssituationerna 

torde inte krävas (se avsnitt 7.3). 

7.2.3 Planmässighet utanför detaljplan, 3 kap, 3 § FBL 

Även utanför plan ska fastighetsbildning föregås av en planmässig bedömning. I 

3 kap. 3 § FBL finns villkor som avser fastighetsbildning utanför planlagt område. 

Bestämmelsen gällde först bara i fråga om fastighetsbildning för bebyggelseän-

damål men fick i samband med införandet av den äldre plan- och bygglagen 1987 

sin nuvarande betydelse och gäller sedan dess för all slags fastighetsbildning. Vid 

prövningen ska såväl översiktsplaner som särskilda sektorsintressen beaktas. 

Den funktion som paragrafen fyller i dag är inte densamma som vid tiden för 

bestämmelsens tillkomst och behovet av bestämmelsen kan ifrågasättas. Inne-

hållet är en konsekvens av äldre tiders plan- och bygglagstiftning, då samhället 

saknade tillräckliga styrmedel i fråga om bebyggelseutveckling utanför planlagt 

område.18 Frågan är hur regleringsbehovet för städer och stadsnära områden ser 

ut i dag. Finns det anledning att tro att en liberalisering av de allmänna villkoren 

vid fastighetsbildning kan bidra till segregation och ge upphov till samma typ av 

problematik med oönskad tätbebyggelse i form av kåkstäder och randbebyggelse 

                                                      
17 Denna fråga diskuteras inte närmare här, men vikten av att bibehålla en opartisk och obunden 

intresseavvägning i samband med planläggning, lovgivning, tillståndsprövning och fastighets-

bildning kan knappast ifrågasättas, varför denna aspekt bör bevakas i samband med föränd-

ringar av lagstiftningen som styr fastighetsindelningen.  
18 Skyldigheten att söka bygglov gällde inte på landsbygden där detaljplaner och utomplans-

bestämmelser saknades (Kungliga byggnadsstyrelsens meddelande 1947:1 s. 2). Den fria gles-

bebyggelserätten försvann i samband med 1972 års reform av byggnadslagen. Sedan dess ska 

all mark som är avsedd för bebyggelse lämplighetsprövas i samband med planläggning eller 

bygglovsprövning (jfr prop. 1972:111 s. 3 och 16 samt prop. 1976/77:122 s. 35–38). 
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som man under lång tid arbetade intensivt för att få bukt med? Kanske är det räds-

lan för vad bristande kontroll kan medföra som har gjort oss mindre benägna att 

senare ifrågasätta behovet av hängslen och livrem i lagstiftningen? 

Det stora kapital som byggnader representerar och de olägenheter som brist-

fällig planläggning förorsakar samhället gör att bebyggelseutvecklingen behöver 

kunna kontrolleras, även i områden utan bindande planer. Det är byggnadsnämn-

den som ansvarar för den planmässiga bedömningen, något som tydliggjordes i 

samband med införandet av 1987 års plan- och bygglag (prop. 1985/86:90 

s. 106 f.). Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens 

yta, som underlag för beslut om användningen av mark- och vattenresurser 

(1985/86:90 s. 91 f.). I den mån specialintressen berörs eller andra särskilda 

tillstånd behöver inhämtas i samband med beslut som berör markanvändningen 

hanteras dessa i regel av kommunen, länsstyrelsen eller av särskilda sektors-

myndigheter (exempelvis väghållningsmyndigheten i fråga om tillstånd till utfart 

till allmän väg enligt 39 § väglagen).19 Om det kan befaras att ett område kommer 

att utsättas för ett högre bebyggelsetryck så att det uppstår risk för en oordnad 

byggelseutveckling20 kan kommunen utnyttja sin möjlighet att detaljplanelägga, 

alternativt ge vägledning i översiktsplanen.  

Det skulle kunna uppkomma situationer när uppförandet av bygglovsbefriade 

komplementbyggnader, såsom friggebodar och attefallshus, förorsakar olämplig 

bebyggelse (9 kap. 4-6 §§ PBL) som en direkt följd av fastighetsbildning. I dessa 

fall är dock tillåtligheten kopplad till begreppen tomt och byggnad, dvs. mark-

användningen, och inte till fastighetsindelningen i sig (jfr Didón m.fl. 2017)21. 

De jordpolitiska ställningstagandena, som enligt definitionen avser de areella 

näringarna, har angivits som ett skäl för att fastighetsbildning behöver prövas av 

fastighetsbildningsmyndigheten (SOU 1944:46 s. 122 f.). Detta argument kan 

dock inte hävdas på samma sätt om förutsättningarna är att bedömningen av 

fastigheternas lämplighet för det avsedda ändamålet överlämnas till fastighets-

ägarna själva. 

Av utvärderingen som avser 3 kap. 1 § FBL framgår att risken för ett negativt 

beslut i fråga om en fastighets framtida användning i högre grad än tidigare över-

går på den enskilde vid en liberalisering. Avgörande tillstånd kan därför behöva 

inhämtas i förväg för att eliminera denna risk, något som lantmäterimyndigheten 

inte som i dag kan kräva (jfr prop. 2013/14:58 s. 20) men bör få en skyldighet att 

informera om. 

                                                      
19 Som ett exempel på intresseavvägning utanför planlagt område kan nämnas Mark- och 

miljööverdomstolen avgörande 2018-01-29 i mål P 2432-17 om negativt förhandsbesked för 

byggnation på jordbruksmark. 
20 Jfr Cervin 1983 s. 14 ff. 
21 Se särskilt avsnittet Huvuddragen i PBL och anslutande miljölagstiftning, med underrubriken 

Bygglov, rivningslov, marklov där det framgår att bygglovsprövningen enbart avser lokali-

seringen, samt kommentaren till 9 kap. PBL. 
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Slutsats och förslag avseende 3 kap. 3 § FBL 

Bestämmelsen som säkerställer att en planmässig bedömning sker även vid fastig-

hetsbildning utanför planlagt område, 3 kap. 3 § FBL, bedöms ha spelat ut sin roll 

och paragrafen bör därför utmönstras.  

Den jordpolitiska kontrollen som avser de areella näringarna utanför planlagt 

område bör kunna hanteras inom ramen för den översiktliga planläggningen och 

i samband med lovgivning och tillståndsprövning avseende den efterfrågade 

markanvändningen. Detsamma gäller övrig markpolitisk styrning. Områden med 

hög konkurrens om marken kan detaljplaneras. Plan- och bygglagen innehåller 

tvingande regler om detta som även tar hänsyn till markens lämplighet för 

bebyggelse (jfr 4 kap. 2 § PBL). 

Ingen särskild hänsyn torde krävas för att hantera tvångsvisa fastighetsbild-

ningsåtgärder utom plan. De anpassningar som kan behöva ske i berörd lagstift-

ning med anledning av övriga förslag till liberalisering bör även innefatta dessa 

situationer. 

7.2.4 Utfart till allmän väg, 3 kap. 4 § FBL 

I 3 kap. 4 § FBL finns utfartsregler till skydd för trafiken på allmänna vägar. 

Bestämmelsen tillkom i samband med införandet av fastighetsbildningslagen och 

sågs då som en lösning på vissa problem som följde av äldre lagstiftning (SOU 

1963:68 s. 215 f.). Sedan dess har den förblivit oförändrad. Paragrafen är sällan 

föremål för domstolarnas prövning och intrycket är att den används sparsamt. 

Dess självständiga funktion i förhållande till främst 3 kap. 1 § FBL22 kan ifråga-

sättas (jfr Bonde, Dahlsjö och Julstad 2017 s. 3.4). Bestämmelsen ger i vart fall 

en signal om att tillstånd till väganslutning kan behöva sökas vilket i sin tur kan 

föranleda ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § FBL om att söka tillstånd hos väg-

hållningsmyndigheten enligt 39 § väglagen. Genom att 3 kap. 4 § FBL även 

omfattar de fastighetsbildningssituationer när trafiken ökar utan att orsaken är en 

fysisk förändring av anslutningsvägen, är dess tillämpning inte enbart kopplad till 

frågor om tillstånd. Den vidare funktion som bestämmelsen har kan behöva säker-

ställas för det fall paragrafen utmönstras. Detta skulle kunna ske genom ett tillägg 

i 39 § väglagen. Något särskilt krav på att förvärvet ska vara baserat på frivillighet 

(jfr resonemanget i fråga om 3 kap. 1, 2 och 3 §§ FBL) kan i detta fall inte 

motiveras. 

                                                      
22 I viss mån kompletteras prövningen av de planmässiga överväganden som ska ske enligt 

3 kap. 3 § FBL samt av 3 kap. 2 § FBL avseende enskilda vägar inom detaljplan eller 

områdesbestämmelser (Lantmäteriet 2017b s. 200). 
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Slutsats och förslag avseende 3 kap. 4 § FBL 

Bestämmelsen som innehåller utfartsregler till skydd för trafiken på allmänna 

vägar, 3 kap. 4 § FBL, bör utgå.  

Den utvidgade betydelsen som 3 kap. 4 § FBL har i fråga om trafikökning på 

befintliga utfarter, kan dock behöva säkerställas genom komplettering av bestäm-

melser i annan lagstiftning (39 § väglagen). 

7.2.5 Särskilda lämplighetsvillkor avseende jordbruks- och 
skogsbruksfastigheter, 3 kap. 5 § FBL 

I 3 kap. 5 § FBL återfinns särskilda lämplighetsvillkor som avser jordbruks- och 

skogsbruksfastigheter, vilka i första hand syftar till att säkerställa fastigheternas 

avkastningsförmåga. Utöver de grundläggande villkoren i 3 kap. 1 § FBL ställs 

därför särskilda krav på fastigheternas storlek, sammansättning och utformning. 

Jordbruksföretaget får kombineras med annan verksamhet på orten och inkomsten 

från fastigheten behöver inte vara det primära. Dessutom ska intresset av att vårda 

natur- och kulturmiljön vägas in vid bedömningen (prop. 1989/90:151 s. 23). 

Avkastningskravet, som är ett minimikrav, är lägre satt i jämförelse med vad som 

gäller enligt skyddsvillkoren i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL. Tolkningen av lagens krav 

på att fastigheten ska kunna ge ett godtagbart ekonomiskt utbyte ska ske utifrån 

gällande jord- och markpolitik (prop. 1993/94:27 s. 16 ff.). Särskild hänsyn ska 

tas till regionalpolitiska intressen i form av sysselsättning och bosättning i gles-

bygd (s. 23).23 

Med den utgångspunkten att människan handlar rationellt och att frivilliga 

överenskommelser är effektiva kan grunden för det företagsekonomiska villkoret 

ifrågasättas. Behovet av det företagsekonomiska villkoret kan även ifrågasättas 

mot bakgrund av att en betydande del av det svenska jordbruket bedrivs helt eller 

delvis på arrendebasis (jfr SOU 2014:32 s. 81 f. respektive Jupiter 2014 s. 209). 

Karaktäristiskt för det svenska jordbruket är enligt Jupiter en ”småskalig fastig-

hetsstruktur med en storskalig brukningsstruktur” (Jupiter 2014 s. 213 f.).  

Som skäl för att fastighetsindelning och markanvändning ska följas åt hänvisar 

Jordbruksverket till EU:s jordbrukspolitik (Jordbruksverket 2016). Något uttalat 

stöd för ett sådant resonemang återfinns dock inte i EU:s beskrivning av de poli-

tiska målsättningarna som gäller sedan år 2013 (Europeiska unionen 2017). Vid 

produktivitetsberäkningar liksom vid utbetalning av så kallat gårdsstöd görs ingen 

skillnad mellan sådan mark som ägs eller brukas med stöd av arrende (Jordbruks-

verket 2017a s. 20, Jordbruksverket 2017b s. 116 samt Jordbruksverket 2018b). 

Bland EU:s medlemsländer finns även sådana länder som representerar en friare 

syn på fastighetsindelningen, exempelvis Finland. EU:s jordbrukspolitiska mål-

                                                      
23 Vilka kommuner eller kommundelar som räknas som glesbygd framgår av en bilaga till jord-

förvärvsförordningen. 
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sättningar gäller för alla medlemsländer och finansieringen sker genom EU:s bud-

get. De två främsta målsättningarna går ut på att förbättra jordbrukets produktivi-

tet och att säkra lantbrukarnas försörjning. Därutöver redovisas hållbarhets- och 

klimataspekter tillsammans med målsättningen att stödja en levande landsbygd 

(Europeiska unionen 2017 s. 3). Eftersom den tidigare jordbrukspolitiken resul-

terade i ett överskott på livsmedel har den politiska inriktningen ändrats. I dag är 

utmaningen att ”producera mer med mindre”. För skogens del gäller att bättre ta 

vara på markens produktionsförmåga (s. 11). 

Vid den särskilda ändamålsprövning som sker enligt 3 kap. 5 § FBL utförs det, 

liksom vid ändamålsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL, inga direkta kontroller av 

sakägarnas uppgifter i fråga om fastighetens användning (jfr SOU 1963:68 

s. 157 f.). Det är upp till lantmäterimyndigheten att bedöma om det allmänt sett 

finns förutsättningar att bedriva en viss kombinationsverksamhet och någon 

särskild hänsyn till mer specifika individanknutna lösningar kan därför inte tas 

(jfr prop. 1993/94 s. 31). Ett sådant förfarande kan gynna sakägare som lämnar 

oriktiga uppgifter om fastighetens tänkta användning (se även granskningen av 

3 kap. 1 § FBL i avsnitt 7.2.1). 

Gränsdragningen mellan vad som klassificeras som en stor bostadsfastighet 

respektive en liten jordbruks- eller skogsbruksfastighet framgår inte av studien av 

gällande rätt. Nilsson och Olofsson (2015) har undersökt skillnaderna mellan små 

jordbruksfastigheter och stora bostadsfastigheter i ett antal kommuner i Skåne. Av 

undersökningen framgår att medelarealen skiljer sig åt mellan de två fastighets-

typerna men någon närmare gränsdragning kan inte utläsas (s. 78 ff.).24 Att det 

inte framträder någon tydligare gränsdragning mellan små jordbruksfastigheter 

och stora bostadsfastigheter är sannolikt ett uttryck för att prövningen sker i 

förhållande till ändamålet och att den därför blir unik i varje enskilt fall (jfr s. 84).  

Hänsynen till natur- och kulturmiljön är sällan föremål för domstolens pröv-

ning. I de fall det finns önskemål om att bilda särskilt anpassade fastigheter för 

tillvaratagande av värdefulla miljöer skulle detta underlättas av en liberaliserad 

lagstiftning i de fall fastighetsägarna är överens. I övriga fall kan dessa frågor 

hanteras i berörd skyddslagstiftning, exempelvis miljöbalken, utan koppling till 

fastighetsindelningen.   

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 5 § FBL 

Det saknas tillräckliga skäl för att behålla den särskilda lämplighetsprövning som 

avser jordbruks- och skogsbruksfastigheter varför 3 kap. 5 § FBL bör utmönstras.  

                                                      
24 Medelarealen för små jordbruksfastigheter uppgick enligt en undersökning av fastighets-

bildningsärenden åren 1991–2015 till 15,6 hektar (2483 fastighetsbildningsärenden under-

söktes) medan motsvarande medelareal för stora bostadsfastigheter uppgick till 7,5 hektar 

(1093 fastighetsbildningsärenden undersöktes). Den största bostadsfastigheten omfattade 26,5 

hektar. Någon slutsats för hur små jordbruksfastigheter som bildas gick inte att dra. De minsta 

jordbruksfastigheterna omfattade 4 hektar vilket även var den nedre gränsen för urvalet (s. 63). 
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Bestämmelsen som reglerar den särskilda lämplighetsprövning som avser jord-

bruks- och skogsbruksfastigheter, 3 kap. 5 § FBL, har visat sig medföra vissa 

tillämpningssvårigheter (se ovanstående resonemang samt granskningen av 

gällande rätt i kapitel 4). Tillämpningen kompliceras av sambanden mellan 

lämplighetsprövningen i 3 kap. 1 § FBL, de tillkommande villkoren i 5 § FBL 

samt skyddsvillkoren i 6 och 7 §§ FBL. Gränsdragningen mellan stora bostads-

fastigheter och små jordbruksfastigheter kan uppfattas som oklar, och det finns 

dessutom en gråzon när en fastighet blir för liten enligt 3 kap. 5 § FBL men 

samtidigt för stor enligt 3 kap. 1 § FBL för att kunna bildas (jfr mål 17:16/NJA 

s. 708 och 15:36).  

Den rättsekonomiska bedömningen ger inte något stöd för att bestämmelsen 

skulle främja en effektiv markanvändning. Situationen är snarast den omvända 

eftersom tillämpningen har en tendens att bli otydlig, resultatet svårt att förutsäga 

samtidigt som det nuvarande systemet i vissa fall kan gynna sakägare som lämnar 

oriktiga uppgifter i fråga om planer på sysselsättning, bosättning och markens 

användning.  

En sammantagen bedömning utmynnar i att nackdelarna är så stora att det 

saknas skäl för att behålla 3 kap. 5 § FBL, oberoende av om fastighetsbildningen 

sker frivilligt eller med stöd av tvång. I tvångssituationer bör, enligt reform-

förslaget, 3 kap. 1 § FBL samt skyddsvillkoren för jord- och skogsbruksnäringen 

i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL tillämpas (se nedanstående redogörelse). Det nu sagda får 

till följd att det enbart blir den lämplighetsprövning som utförs enligt 3 kap. 1 § 

FBL som avgör vad som är en ändamålsenlig fastighetsbildning vid tvångs-

åtgärder, även i fråga om jordbruks- och skogsbruksfastigheter. 

7.2.6 Skyddsvillkor avseende jordbrukets och skogsbrukets intressen, 
3 kap. 6-7 §§ FBL 

I 3 kap. 6-7 §§ FBL återfinns särskilda bestämmelser till skydd för jordbrukets 

och skogsbrukets intressen. Att just dessa näringar har ansetts föranleda ett sär-

skilt skyddsbehov faller sig naturligt mot bakgrund av Sveriges historia som ett 

jordbrukssamhälle (jfr SOU 1963:68 s. 197 samt prop. 1969:128 s. B 176). Även 

andra allmännyttiga näringar och samhällsintressen har senare kunnat prioriteras 

med stöd av undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL. 

Liksom i fråga om mindre jordbruks- och skogsbruksfastigheter (se 3 kap. 5 § 

FBL) kan markanvändningens koppling till fastighetsindelningen ifrågasättas, 

speciellt mot bakgrund av den aktuella arrendesituationen gällande jordbruks-

mark.  

I det fall ett skogsbolag väljer att avyttra skogsbruksmark för att denna ska 

ingå i en bostadsfastighet eller på annat sätt byta användningsområde, får det antas 

att ett sådant beslut föregås av någon form av vinstkalkyl. Värdet av marken som 

en del av ett rationellt skogsbruk, med beaktande av markens produktionsförmåga 

och dess arrondering, har i dessa fall bedömts understiga markens värde i den nya 
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användningen (jfr marginalvärdesresonemanget i avsnitt 5.2.3, figur 5.2).25 

Samma resonemang kan föras i fråga om jordbruksmark som byter användnings-

område.  

Den nationella effekten av att en viss andel jord- och skogsbruksmark tas ur 

rationell produktion bör naturligtvis beaktas i samband med en liberalisering. I 

och med att de begärda åtgärderna endast aktualiseras när fastighetsägarna är 

överens om marköverlåtelsen får konsekvenserna för samhället delvis bedömas 

utifrån samhällets övergripande målsättningar. Att uppbyggnad av en viss verk-

samhet en gång har skett med hjälp av statligt stöd (jfr mål 06:16 samt prop. 

1993/94:27 s. 24 f.) utgör en ”sunc cost” som inte ska påverka bedömningar om 

framtiden. I den mån samhället önskar låsa mark för specifika ändamål, exempel-

vis landets självförsörjning, finns det andra lösningar som inte är kopplade till 

fastighetsindelningen. Det kan möjligen finnas skäl för en översyn av det skydd 

för jord- och skogsbruksmark som finns i annan lagstiftning (i första hand miljö-

balken, jordförvärvslagen och aktuella skötsellagstiftningar).26 Den EU-gemens-

amma jordbrukspolitiken (CAP) ger inget stöd för att markanvändningen bör 

styras genom fastighetsindelningen. Det bidrag som ska fungera som incitament 

och stimulera brukande av jordbruksmark och vård av landsbygdsmiljöer (gårds-

stödet) är kopplat till markanvändningen och inte till fastighetsindelningen. 

Utöver EU:s mål som går ut på att förbättra produktiviteten finns också målsätt-

ningen att stödja en levande landsbygd (Europeiska unionen 2017 s. 3). Ett regel-

verk som ger utrymme för en större frihetsgrad kan förväntas få en positiv effekt 

på denna målsättning. Syftet med de två liberaliseringarna av 3 kap. FBL som 

genomfördes på 1990-talet (prop. 1989/90:151 och prop. 1993/94:27) var just att 

skapa bättre förutsättningar för fastighetsbildning för att möta landsbygdens 

behov.  

                                                      
25 I de rättsfall som avser bildande av stora bostadsfastigheter med skogsmark för veduttag görs 

inga ekonomiska jämförelser mellan kostnaderna för att producera egen ved i stället för att köpa 

färdigkluven. I ett examensarbete från 2011 görs ett försök att ställa upp en sådan kalkyl. Slut-

satsen av beräkningen är att det i det aktuella fallet inte lönade sig att köpa till skogsmark enbart 

för veduttag. I stället görs antagandet att det även kan finnas andra motiv som ligger bakom 

markköpet. De mervärden som markägaren är beredd att betala extra för förmodas vara möjlig-

heten till jakt samt kontroll över markanvändningen (skyddszon). Även skattemässiga incita-

ment bedöms vara en möjlig anledning till marköverföring (Johansson 2011). 
26 Följande två mål utgör exempel på situationer när jordbruksintresset har fått företräde framför 

intresset av att ta marken i anspråk för bostäder vid beaktande av 3 kap 4 § MB: Mark- och 

miljööverdomstolen 2018-04-09 i mål P 5481-17, nekad detaljplan för villaområde på jord-

bruksmark (betesmark), och Mark- och miljööverdomstolen 2016-04-01 i mål P 4087-15, nekat 

förhandsbesked för byggnation av ett enbostadshus på jordbruksmark (betesmark). Två mål 

exemplifierar den omvända situationen, att byggnation på jordbruksmark har bedömts vara 

tillåten efter en intresseavvägning enligt 3 kap. 4 § MB: Mark- och miljööverdomstolen 

2018-02-28 i mål P 4520-17, positivt förhandsbesked för byggnation av två stycken enbostads-

hus på jordbruksmark då påverkan på jordbruksmarken bedömdes bli obetydlig, och Mark- och 

miljööverdomstolen 2017-04-10 i mål P 6358-16, positivt förhandsbesked för uppförande av 

ett enbostadshus på jordbruksmark då det inte ansågs visat att den aktuella marken utgjorde 

brukningsvärd jordbruksmark. Inget av de uppräknade målen fick överklagas. 
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En aspekt som bör tas med i helhetsbedömningen handlar om stabilitet ur pers-

pektivet trögrörlighet (jfr Libecap 1989 s. ix). Den jord- och skogsbruksmark som 

tas ur rationell produktion kommer sannolikt inte att återgå i produktion inom 

överskådlig tid. De ekonomiska incitament som är styrande för att mark överförs 

från jordbruks- och skogsbruksfastigheter till bostadsfastigheter talar mot en åter-

gång (jfr marginalvärderesonemanget i avsnitt 5.2.3, figur 5.2). Ett exempel som 

illustrerar fastighetsindelningens ”konserverande verkan” (jfr prop. 1969:128 

s. B 182)27 kan hämtas från jordstyckningskommissionens betänkande från 1920 

avseende långsmala skogsskiften i Boden. Vid en jämförelse med dagens förhåll-

anden framgår att fastighetsindelningen till stor del är lika splittrad nu som då (se 

figur 7.2 och 7.3). Det krävs sannolikt starka incitament eller någon form av 

statligt ingripande för att åstadkomma förändringar, även om en förbättrad fastig-

hetsstruktur skulle underlätta för skogens brukande och skötsel (jfr Lantmäteriet 

2012a).  

 

 

Figur 7.2: Långsmala skogsskiften. Sävast by i Norrbottens län 1916 (jordstyck-
ningskommissionens betänkande 1920 bild 9, utsnitt). 

 

                                                      
27 Historiens betydelse för de befintliga förhållandena bekräftas av den problembeskrivning 

som de fastighetsbildningssakkunniga lade fram 1944 (jfr SOU 1944:46 s. 62). 
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Figur 7.3: Sävast by i Norrbottens län 2018 (GeoVy 2018-02-20). 

Vid en jämförelse mellan Sverige och Finland framträder inga större skillnader 

mellan ländernas fastighetsstruktur avseende skogsfastigheter trots att den finska 

fastighetsbildningslagstiftningen saknar särskilda skyddsvillkor för jord- och 

skogsbruket och inte styrs av motsvarande lämplighetsprövning som den svenska. 

Det har inte framkommit något som tyder på att den jordsplittring som har uppstått 

i främst Dalarna, och som har föranlett en omfattande omarronderingsverksamhet, 

riskerar att uppstå på nytt. Någon motsvarande jämförelse mellan ländernas 

fastighetsstruktur med avseende på jordbruksfastigheter har dock inte genomförts.  

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 6-7 §§ FBL 

Bestämmelserna till skydd för jord- och skogsbruksnäringen i 3 kap. 6 och 7 §§ 

FBL bör bli dispositiva, dvs. kunna avtalas bort. 

Det är möjligt att separera fastighetsindelning och brukande. I situationer när det 

är önskvärt att ägande och brukande sammanfaller kan fastighetsägarna genom-

föra frivilliga marktransaktioner som syftar till att åstadkomma detta. I tvångs-

situationer bör reglerna tillämpas som tidigare. 

7.2.7 Särskilda villkor till skydd för fiskevården, 3 kap. 8 § FBL 

I 3 kap. 8 § FBL finns särskilda villkor som ska skydda mot en skadlig uppdelning 

av fisket. Bestämmelsen har inte ändrats sedan fastighetsbildningslagens infö-

rande 1972. Rätten till fiske är inte enbart kopplad till äganderätten till marken 
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utan regleras även i annan lagstiftning: fiskelagen (SFS 1993:787), förordningen 

om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (SFS 1994:1716), lagen om fiskevårds-

områden (SFS 1981:533) samt lagen om gräns mot allmänt vattenområde 

(SFS 1950:595). 

Påtagligt få rättsfall behandlar skyddet för fiskevården enligt 3 kap. 8 § FBL 

vilket tyder på att tolkningen av dessa villkor sällan ställs på sin spets. Att det är 

få förrättningsärenden där regeln till skydd för fiskevården prövas bekräftas av tre 

examensarbeten, vilka representerar skilda geografiska områden (Bergstedt 2012 

s. 30, Peterson 2013 s. 27 samt Nilsson och Söderström 2012 s. 93). I de fall 

skyddsregeln aktualiseras är bedömningen restriktiv mot en uppdelning av fisket. 

Något stöd för att tilldela fritidsfastigheter andelar i samfällt fiske återfinns inte 

(se granskningen av gällande rätt).28  

Om det förhåller sig som lagstiftaren befarar, skulle en frånvaro av regeln till 

skydd för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL leda till ökad jordsplittring genom uppdel-

ning av fiskerättsandelar (SOU 1947:47 s. 311 f.). Möjligheten för fritidsfastig-

heter att få fiskerätt skulle sannolikt påskynda denna utveckling (jfr mål 92:17 och 

79:50). 

Situationen kring fiske är komplex på flera sätt. Dels är själva ägarstrukturen 

till vatten och fiske många gånger outredd, dels kan fiskerättsinnehavarna före-

träda olika intressen och vilja olika saker med fisket och fiskevården. Därtill kom-

mer att fisk är en rörlig naturresurs som inte låter sig knytas till ett bestämt område 

inom en sjö eller ett vattendrag. Därmed skiljer sig fisket från de andra areella 

näringarna som regleras i fastighetsbildningslagen. Ett sätt att motverka överfiske 

och åstadkomma samverkan mellan fiskerättsägare är att bilda fiskevårdsområden 

som förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Denna förvaltningsmodell har 

funnits sedan 1960-talet men fick ett större genomslag i samband med att den nu 

gällande lagen om fiskevårdsområden (SFS 1981:533) infördes (Sveriges fiske-

vattenägareförbund och Havs- och vattenmyndigheten 2015 s. 12). I dag finns det 

omkring 2000 fiskevårdsområden i Sverige (s. 3). Dessa områden har bildats med 

stöd av statsbidrag, ibland kombinerat med bidrag från berörda kommuner (s. 16). 

Även om bildandet av fiskevårdsområden beskrivs som framgångsrikt finns det 

fortfarande behov av att åstadkomma en ändamålsenlig förvaltning i många fiske-

vatten (s. 5). Beslut om bildande av fiskevårdsområde fattas av länsstyrelsen 

(s. 16). Som villkor för bildandet anges enligt lagen om fiskevårdsområden (SFS 

1981:533) två villkor, dels ett lämplighetsvillkor (6 §), dels ett opinionsvillkor 

(7 §). Om fiskerättsinnehavarna av någon anledning inte önskar bilda ett fiske-

vårdsområde eller om bildandet av ett fiskevårdsområde misslyckas är fastighets-

indelningen i högre grad styrande för fisket och fiskevården (jfr mål 06:26 och 

83:6).  

I situationer med samfällt fiske enligt 6 kap. FBL kan ett alternativ till att bilda 

ett fiskevårdsområde med en fiskevårdsområdesförening vara att bilda en sam-

fällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150), 

(jfr mål 83:6). Om rätten till fiske är outredd kan detta bli en kostsam lösning. I 

                                                      
28 Jfr mål 79:50 och 92:17 samt Bergstedt 2012 s. IV. 
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det följande diskuteras enbart fiskevårdsområdeslösningen eftersom den lagstift-

ningen är skräddarsydd för ändamålet fiskevård. För att bilda en fiskevårds-

områdesförening krävs det enbart en fiskerättsförteckning och ingen fullständig 

utredning (Sveriges fiskevattenägareförbund och Havs- och vattenmyndigheten 

2015 s. 12). I dessa situationer används fastigheternas underliggande ägande- och 

rättighetsstruktur för att ringa in antalet fiskerättsberättigade och deras respektive 

andelar (jfr Ekbäck 2009 s. 68).  

Utfiskning av hav och sjöar leder till ett minskat fiskbestånd och ett ökat behov 

av att reglera fisket (jfr Havs- och vattenmyndigheten 2012 s. 101 ff., Fiskevatten-

ägarförbundet 2015 s. 3 f. samt Världsnaturfonden WWF 2018). Att det finns ett 

behov av att reglera fisket i syfte att motverka ett överutnyttjande av fiskerätter 

stöds även av spelteoretiska bedömningar.29 Frågan är om regleringen bör ske via 

fastighetsindelningen eller om hanteringen kan ske i ett annat sammanhang. 

Regeln till skydd för fiskevården i 3 kap. 8 § FBL tycks ha minskat i betydelse 

efter införandet av lagen om fiskevårdsområden 1981. Kopplingen mellan rätten 

till fiske och fastighetsindelningen är sedan dess av mer begränsad betydelse. Att 

så få rättsfall behandlar frågan styrker denna teori.  

Fiskerinäringens bidrag till den svenska ekonomin är mycket begränsad. Som 

ett jämförelsetal kan nämnas att fiskets och vattenbrukets bidrag till Sveriges 

bruttonationalprodukt (BNP) motsvarade 0,02 % för år 2016 (791 mnkr). Denna 

siffra avser salt- och sötvattenfisket sammantaget. Eftersom reglerna i 3 kap. 8 § 

FBL enbart är tillämpliga på enskilt vatten (vattenområden som hör till fastig-

heter) är det bara en viss andel av fisket som påverkas av förändringar i fastighets-

bildningslagen. Motsvarande siffra avseende jordbruksnäringen samma år var 

0,3 % (12 501 mnkr) och för skogsbruksnäringen 0,9 % (35 846 mnkr) 

(Statistiska centralbyrån 2018a och 2018b).30 

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 8 § FBL 

Bestämmelsen till skydd för fiskevården, 3 kap. 8 § FBL, bör bli dispositiv och 

kunna avtalas bort när fastighetsägarna är överens. Lagen om fiskevårdsområden 

tillsammans med annan befintlig lagstiftning till skydd för fisket bör vara tillräck-

liga för att reglera fisket och fiskevården.  

                                                      
29 Jämför med teorin om samfällda resursers utarmning (Hardin 1968 s. 1244). Svagheterna i 

komplexa sociala överenskommelser (social contracts) illustreras ofta med hjälp av det spel-

teoretiska exemplet fångarnas dilemma i vilket två personer genomför varsitt val utan att i 

förväg veta vad den andra personen kommer att välja. Situationen med överfiske i en sjö upp-

visar stora likheter med fångarnas dilemma varför de fiskeberättigades förväntade beteenden 

kan förklaras med hjälp av samma grundläggande argumentation: exempelvis att frånvaron av 

ett val som gagnar båda parter (en Nasch-jämvikt) styr deras initiala handlande till en totalt sett 

sämre lösning (Sened 1997 s. 16 f.). 
30 Siffrorna avser förädlingsvärdet för respektive näringsgren i relation till förädlingsvärdet för 

den totala ekonomin, BNP baspris, dvs. utan skatter och subventioner. Den totala BNP till 

baspris uppgick 2016 till 3 876 376 mnkr (Statistiska centralbyrån 2018a och 2018b). 
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Sambandet mellan fastighetsindelning och fiske uppvisar stora likheter med för-

hållandet som rör viltvårdande åtgärder inklusive jakträtt. Samma typ av resone-

mang bör kunna tillämpas i dessa situationer, som båda innefattar rörliga resurser 

i form av fisk och vilt. För att säkerställa att inte fastighetsbildning sker enbart i 

syfte att skapa rätt till jakt och fiske kan dessa lagstiftningar behöva ses över 

ytterligare, utanför denna avhandling.31 

7.2.8 Undantagsbestämmelser, 3 kap. 9 och 10 §§ FBL 

I 3 kap. 9 och 10 §§ FBL finns särskilda undantagsbestämmelser. Dessa bestäm-

melser har bestått oförändrade sedan fastighetsbildningslagens införande 1972. 

Möjligheten till undantag enligt 3 kap. 9 § FBL avser lämplighetsvillkoren i 3 kap. 

1 och 5 §§ FBL, medan 3 kap. 10 § FBL möjliggör undantag från skyddsvillkoren 

i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL i syfte att jämställa andra näringar och samhällsintressen 

med jord- och skogsbruket. 

Förekomsten av undantagsregler visar att lagstiftaren har ansett att det finns 

behov av lättnader i lagstiftningen. I vissa skeden har det framförts kritik mot att 

undantagsreglerna har blivit för frekvent utnyttjade (jfr Lantmäteriverket 1988), 

något som kom att bidra till att lagstiftningen liberaliserades under 1990-talet i 

syfte att underlätta för boende på landsbygden. I samband med den diskussion om 

undantagsregler som föregick införandet av fastighetsbildningslagen fäste depar-

tementschefen uppmärksamheten på olämpliga restfastigheter och varnade för 

”den konserverande verkan som partiella förbättringar lätt kan få på en olämplig 

fastighetsindelning” (prop. 1969:128 s. B 182). Historiens betydelse för de befint-

liga förhållandena bekräftas av den problembeskrivning som de fastighetsbild-

ningssakkunniga lade fram 1944 (jfr SOU 1944:46 s. 62). Vid bedömningen av 

konsekvenserna av ett liberaliserat regelverk ska det beaktas att det är fastighets-

ägarna som står risken i fråga om fastighetens framtida användning (ändamålet), 

och att det är sakägarna själva som bekostar förändringar av fastighetsindel-

ningen. Fastighetsägarna står även risken för att det bildas restfastigheter som inte 

blir användbara och därmed mindre värda vid en framtida försäljning.  

Undantagsbestämmelsen i 3 kap. 10 § FBL tycks inte ha någon större funktion 

eftersom de allmänna intressen som paragrafen avser att skydda hanteras i andra 

sammanhang. Genom att en ändring av markanvändningen normalt kräver plan-

läggning eller någon form av tillstånd kan eventuella intressekonflikter klaras ut i 

samband med dessa processer. 

  

                                                      
31 Systemet för fastighetsindelning bör designas och optimeras utifrån ett lager-på-lagertänk, 

med hänsyn till att varje lager besitter sina unika egenskaper (jfr Ekbäck, 2009 s. 72). 
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Slutsats och förslag avseende 3 kap. 9 och 10 §§ FBL 

Undantagsbestämmelserna i 3 kap. 9 § FBL bör endast aktualiseras i fråga om 

tvångsvisa marköverföringar. Möjligheten till undantag enligt 3 kap. 10 § FBL 

bör utgå till förmån för reglering genom planläggning och tillstånd i annan lag-

stiftning.  

Under förutsättning att lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL endast utförs 

i samband med tvångsvis fastighetsbildning och att 3 kap. 5 § FBL utmönstras i 

sin helhet minskar behovet av att göra undantag i motsvarande grad. Undantags-

villkoren i 3 kap. 9 § FBL blir i så fall enbart föremål för prövning i tvångssitua-

tioner. I dessa situationer kommer undantag liksom tidigare att kunna göras i de 

fall fastighetsindelningen totalt sett förbättras och åtgärden inte motverkar en mer 

ändamålsenlig fastighetsindelning. Vad gäller 3 kap. 10 § FBL har det inte kunnat 

påvisas något konkret behov av att behålla denna möjlighet till undantag från reg-

lerna till skydd för jord- och skogsbrukets intressen, varför paragrafen bör utgå. 

7.2.9 Fastighetsbildning över kommungräns, 3 kap. 11 § FBL 

I 3 kap. 11 § FBL regleras vad som gäller för fastighetsbildning över kommun-

gräns. Den gällande principen är att förvaltningsområdesgräns och fastighetsgräns 

ska hänga ihop (jfr 1969:128 s. B 184 f.). Bestämmelsen innehåller skärpta lämp-

lighetsvillkor som ska säkerställa detta.32  

Det saknas vägledande rättspraxis avseende villkoren i denna paragraf. I detta 

fall får det ändå antas att det finns fog för att ha en regel som tydliggör att fastig-

hetsindelningen är underordnad landets indelning i förvaltningsområden. Avsak-

naden av en sådan spärregel skulle medföra att ändringar i den underliggande 

fastighetsindelningen styr den överordnade kommunindelningen. Frånvaron av 

nuvarande begränsning skulle även öppna upp för möjligheten att låta fastigheter 

bestå av delområden i olika kommuner vilket skulle kunna medföra att det uppstår 

oklarheter i kommunernas underlag för uttag av fastighetsrelaterade skatter och 

avgifter. Några fördelar med ett sådant system torde inte finnas. 

Slutsats och förslag avseende 3 kap. 11 § FBL 

Bestämmelsen som reglerar fastighetsbildning över kommungräns, 3 kap. 11 § 

FBL, bör kvarstå oförändrad och tillämpas som den gör i dag. 

                                                      
32 Lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 11 § FBL kompletteras av bestämmelser i 13 kap. FBL 

som reglerar fastighetsbildning i syfte att skapa överenstämmelse med den kommunala indel-

ningen samt av lag om ändring av kommunal indelning i samband med fastighetsbildning (SFS 

1970:991). I 4 kap. 41 § FBL (SFS 2013:378) regleras lantmäterimyndighetens skyldighet att 

underrätta kommuner och församlingar vid ändringar i fastighetsindelningen som påverkar den 

administrativa indelningen. 
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Principen att förvaltningsområdesgräns (kommunindelning) och fastighetsindel-

ning ska hänga ihop bör gälla även fortsättningsvis.  

7.3 Tvångsvis fastighetsbildning 

Av reformförslagen i avsnitt 7.2.1–7.2.9 framgår att följande bestämmelser bör 

bli tillämpliga vid tvångsvis fastighetsbildning: 3 kap. 1 §, 2 § 1 st., 6-9 §§ samt 

11 § FBL. 

Fastighetsbildningslagen innehåller vissa möjligheter att tvångsvis ianspråkta 

annans mark, vilket måste beaktas vid en översyn av lagstiftningen (se 5-8 samt 

11 kap. FBL). I samband med att fastighetsbildningslagen infördes uttalade fastig-

hetsbildningskommittén att möjligheterna att genomföra tvångsvisa förändringar 

av fastighetsindelningen medförde att fastighetsbildning ”i stor utsträckning 

måste grundas på jord- och planpolitiska överväganden” (SOU 1963:68 s. 94). I 

och med att 3 kap. FBL innehåller tvingande minimikrav som träffar samtliga 

ingående fastigheter vid såväl nybildning som ombildning, har regelverket en 

särskild skyddsfunktion som kan få stor betydelse när det kommer till tvångs-

åtgärder. Det måste säkerställas att en liberalisering av lagstiftningen inte får 

oönskade konsekvenser i detta avseende. Även om relationerna till andra tving-

ande regelverk inte har undersökts inom ramen för avhandlingen kan vissa slut-

satser dras utifrån den grundläggande skyddsfunktion som regelverket i 3 kap. 

FBL fyller.  

Ett exempel får synliggöra problemställningen. De lättnader i regelverket som 

infördes på 1990-talet i syfte att underlätta för boende på landsbygden resulterade 

i att det i vissa situationer tycktes bli möjligt att tvångsvis ta mark i anspråk för 

att utöka bostadsfastigheter, något som kanske inte var lagstiftarens avsikt.33 Av 

senare tids rättspraxis framgår det dock att egendomsskyddet i 2 kap. 15 § 

regeringsformen ställer krav på att en fristående intresseavvägning, en propor-

tionalitetsbedömning, genomförs i varje enskild tvångssituation (HD T 1523-1734 

s. 9). Avvägningen innebär att den enskildes intresse av att intrånget inte sker ska 

ställas mot den grad av allmänt intresse som kan finnas för åtgärden. Denna 

bedömning torde oavsett villkoren i fastighetsbildningslagen begränsa möjlig-

heten att framtvinga sådana markavståenden som kan uppfattas som oskäliga.  

                                                      
33 Se mål 94:44/NJA 1997 s. 797 avseende tvångsöverföring av mark från en jordbruksfastighet 

till en bostadsfastighet. Hovrätten över Skåne och Blekingen gjorde bedömningen att det 

begärda marktillskottet inte utgjorde en nödvändig förbättring av sökandens fastighet och att 

fastighetsregleringen därför stred mot 5 kap. 5 § FBL. Målet fick prövningstillstånd i Högsta 

domstolen men talan fullföljdes inte då fastigheten bytte ägare under processens gång. Se även 

samt Lantmäteriets yttrande till Högsta domstolen 1996-05-03. 
34 Dom 2018-10-09. Denna dom tydliggör även tolkningen av förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § 

FBL. Marköverföringen behöver inte vara nödvändig ”för att sökandens fastighets ska uppfylla 

lämplighetsvillkoren i 3 kap.” FBL. Det räcker att åtgärden är ”nödvändig för att sökandens 

fastighet ska förbättras” (s. 5 f.).  
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Avhandlingens förslag till liberalisering kan medföra att nya fastighets-

bildningssituationer uppstår som kommer i konflikt med egendomsskyddet. 

Genom att fastighetsbildningens lämplighet i tvångssituationer även fortsättnings-

vis är tänkt att prövas enligt 3 kap. 1 § FBL kvarstår dock ett grundläggande skydd 

mot att olämplig fastighetsbildning genomförs på bekostnad av övriga inblandade 

fastigheter och deras ägare. Med det nuvarande liberaliseringsförslaget får emel-

lertid denna regel en något förändrad betydelse och funktion, dels i fråga om 

sådana åtgärder som tidigare har förhindrats till följd av regeln om strandskydd 

och andra områdesskydd i 3 kap. 2 § 2 st. FBL, dels avseende sådana åtgärder 

som blir genomförbara när lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 5 § FBL utgår. 

Om en tvångsvis fastighetsbildningsåtgärd, såsom en utökning av en bostads-

fastighet med ett strandskyddat område, inte längre förhindras av strandskydds-

reglerna i 3 kap. 2 § 2 st. FBL avgörs tillåtligheten av reglerna i 3 kap. 1 § FBL. I 

mål 15:27 bedömdes fastighetsbildningen strida mot varaktighetsvillkoret, men 

möjligen finns det andra situationer som inte förhindras av lämplighetsprövningen 

enligt 3 kap. 1 § FBL. 

Av undersökningen av gällande rätt (se avsnitt 4.1.10) framgår det att en 

fastighet som inte bedöms vara lämplig enligt 3 kap. 5 § FBL inte heller anses 

vara lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL, ett samband som kan tyckas vara logiskt. 

Samma resonemang avseende tillämpningen av 3 kap. 1 § FBL kan även föras 

utifrån kapitlets övriga paragrafer. Om 3 kap. 5 § FBL utmönstras helt faller kopp-

lingen till 3 kap. 1 § FBL även i tvångssituationer, vilket gör att bedömningen 

enligt 3 kap. 1 § FBL blir primär för att avgöra fastighetens lämplighet för det 

avsedda ändamålet. Tillsammans med de särskilda skyddsregler som gäller jord-

bruks- och skogsbruksfastigheter, vilka inryms i 3 kap. 6 och 7 §§ FBL, blir 3 kap. 

1 § FBL styrande för ändamålsprövningen i tvångssituationer. Möjligheten att 

tvångsvis nybilda eller ombilda mindre lantbruksfastigheter kan därmed komma 

att inskränkas.  För att styra utvecklingen i önskad inriktning kan närmare riktlin-

jer behövas beträffande denna situation, något som inte utvecklas inom ramen för 

avhandlingen. Den funktion som 3 kap. 1 § FBL kan komma att få i tvångs-

situationer bör tydliggöras i lagstiftningens förarbeten samt vid behov komplett-

eras av särskilda villkor i berörda regelverk.  

I det reformförslag som presenteras i avhandlingen kvarstår skyddet för de 

areella näringarna i tvångssituationer, dvs. 3 kap. 6-8 §§ FBL, samt undantags-

reglerna i 3 kap. 9 § FBL. I samband med en fortsatt översyn av lagstiftningen 

kan innehållet i dessa paragrafer behöva ses över med avseende på tvångs-

aspekterna. Finns det anledning att behålla nuvarande skyddsnivåer avseende 

jordbruks- och skogsbruksfastigheter eller kan kraven sänkas? En sådan översyn 

bör även inkludera relationerna till övriga villkor som anger förutsättningarna för 

tvångsvis fastighetsbildning i 5-8 samt 11 kap. FBL.  

I fråga om fastighetsreglering finns det särskilda villkor till skydd för enskilda 

intressen i 5 kap. 4-8 §§ FBL. Om dessa skyddsvillkor bedöms vara otillräckliga 

kan det finnas skäl att överväga införandet av ytterligare bestämmelser. Både i 

fastighetsbildningslagen och i annan lagstiftning som kan aktualiseras vid tvångs-

vis fastighetsbildning återfinns särskilda väsentlighetsvillkor, exempelvis i 5 § 
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anläggningslagen.35 Dock innehåller 5 kap. FBL inget sådant villkor. Införandet 

av ett väsentlighetsvillkor i 5 kap. FBL skulle möjligen kunna vara ett alternativ 

till att behålla prövningen av 3 kap. 1 § FBL i tvångssituationer. 

7.4 Oskadlighetsprövning? 

Varken utvärderingen av de utvalda rättsfallen eller genomgången av enskilda 

lagrum visar på att en liberalisering av den omfattning som föreslås skulle komma 

att skada allmänna eller enskilda intressen. Men eftersom det är svårt att förutse 

vilka fastighetsbildningssituationer som kommer att efterfrågas i framtiden, och 

eftersom undersökningen bygger på regelverket så som det nu ser ut, kan det ändå 

finnas skäl att överväga någon form av oskadlighetsprövning. Syftet med en sådan 

prövning skulle i så fall vara att skydda enskilda och allmänna intressen mot 

betydande negativ påverkan som kan härledas till förändringar i fastighetsindel-

ningen.36 Den modell som har legat till grund för utvärderingen av rättsfall (se 

avsnitt 5.3) kan vid behov läggas till grund för ett sådant resonemang. Görs en 

oskadlighetsprövning kan fastighetsbildning förhindras om skadan på enskilda 

eller allmänna intressen påverkas i sådan grad att den förväntas orsaka stora miss-

nöjes- eller processkostnader, eller om skadan för en enskild är oproportionerligt 

stor (jfr Michelman 1967 s. 1214 f. och 1223). Metodiken kan användas för att 

utvärdera enskilda fastighetsbildningssituationer men tankegången kan även 

appliceras på en mer övergripande paragraf- eller systemnivå. Som ett ytterligare 

steg kan det övervägas om det borde vara möjligt för transaktionsparterna att utge 

någon form av kompensation för den här typen av skador. 

Oskadlighetsprövningen får inte resultera i att bedömningen tenderar att bli 

densamma som med nuvarande regelverk. I så fall är ju liberaliseringen av regel-

verket i praktiken utan verkan. Prövningen måste, med utgångspunkt i teorierna 

om fördelningsrättvisa, ha till uppgift att fånga upp extremsituationer och undvika 

en påvisbart negativ samhällsutveckling. Eftersom något konkret behov av en 

oskadlighetsprövning inte har kunnat påvisas lämnas denna tanke fortsättningsvis 

därhän.37 

                                                      
35 Motsvarande väsentlighetsvillkor i olika lagar framgår av Ekbäck 2008 s. 698. 
36 Exempelvis om det kan göras troligt att fastighetsbildning skulle användas som ett instrument 

för att uppnå andra syften, såsom att komma åt ett fördelaktigare regelverk för ersättning av 

ianspråktagen mark eller få ersättning för processkostnader i domstol. Något som talar emot en 

sådan utveckling är att fastighetsbildning i sig är en kostsam och tidsödande process. 
37 En fastighetsbildningssituation som möjligen bör lyftas fram är bildandet av mycket stora 

och utspridda fastigheter, något som kan vara genomförbart redan med dagens regelverk (jfr 

mål 98:9). Kostnaderna för framtida rättighetsutredningar kan bli stora eftersom det är svårt att 

veta exakt vilka rättigheter som belastar den för tillfället berörda fastighetsdelen. Utrednings-

kostnader kan drabba enskilda fastighetsägare när den stora och utspridda fastigheten involve-

ras i en lantmäteriförrättning. Incitamenten bakom den här typen av fastighetsbildning kan vara 

skattemässiga, att genom fastighetsreglering försöka undkomma stämpelskatt. I så fall bör 

åtgärderna i första hand koncentreras på förändringar i skattelagstiftningen (jfr SOU 2017:27). 
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8 Avslutning 

I detta avslutande kapitel sammanfattas inledningsvis slutsatserna av avhandlings-

arbetets tredje del (Del III, Framtid). Därefter följer en reflexion kring begreppen 

stabilitet, rättssäkerhet och effektivitet som en återkoppling till resultatet av den 

historiska översikten i kapitel 3 (Del I, Dåtid). Avslutningsvis redovisas avhand-

lingens vetenskapliga bidrag, förslag till fortsatt forskning och utveckling samt 

allra sist en avslutande kommentar.  

8.1 Sammanfattning av reformförslagen 

Frågeställningen som undersöks i avhandlingens tredje del (Del III, Framtid) är 

om det är samhällsekonomiskt lönsamt att liberalisera regelverket som styr mark-

ens indelning i fastigheter på ett sådant sätt att fastighetsägarnas bestämmanderätt 

utökas. Den rättsekonomiska utvärderingen, i vilket resultatet från de övriga 

studierna ingår (se kapitel 7), visar på att det bör finnas utrymme för att liberali-

sera regelverket. I första hand gällande sådan fastighetsbildning som grundas på 

frivilliga överenskommelser alternativt förändringar som sker i en ägarens hand. 

Som en konsekvens av de resonemang som förs i avhandlingen utkristalliseras 

sammanfattningsvis två huvudprinciper som reformförslaget baseras på:  

• Styrning av fastighetsindelningen kan separeras från beslut om mark-

användningen, förutom inom områden med bindande planer. 

• Fastighetsbildning som bygger på frivillighet bör tillåtas.  

Samhällets styrning av fastighetsindelningen bedöms kunna separeras från beslut 

om markanvändningen. Undantaget från denna princip är fastighetsbildning som 

sker i områden med bindande planer (detaljplan, områdesplan). I dessa situationer 

utgår förslaget från att fastighetsbildningen, precis som i dag, ska följa planen. 

Förslaget utgår i huvudsak från sådan fastighetsbildning som sker på frivillig väg, 

men förslaget får även vissa konsekvenser för tvångssituationerna. Det kan inte 

uteslutas att liberaliseringsförslaget medför behov av att genomföra förändringar 

i angränsande kapitel i fastighetsbildningslagen med anledning av tvångssitua-

tionerna. 

Vid en liberalisering av den nuvarande lagstiftningen som styr fastighetsindel-

ningen förordas införandet av ett dispositivt regelverk (jfr 5 kap. FBL). Då fastig-

hetsägarna är överens bör förändringar i fastighetsindelningen tillåtas, oavsett 

ändamålet med fastighetsbildningen och tidshorisonten för den avsedda markan-

vändningen. Något särskilt skydd för värnande om jordbrukets eller skogsbrukets 
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intressen bedöms inte vara nödvändigt i dessa situationer. Samma slutsats bör 

gälla i fråga om skyddet för fiskevården. För att förebygga uppkomsten av fastig-

heter som efter genomförda förändringar i fastighetsindelningen inte kan använ-

das på det sätt som det var tänkt, bör lantmäterimyndigheterna ges en förtydligad 

roll som informationslämnare.  

Förändringar i fastighetsindelningen bör alltså kunna utföras utan hinder av de 

allmänna fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL förutsatt att frivilliga överens-

kommelser ligger till grund för ansökan om fastighetsbildning, att förändringen 

inte strider mot plan, samt att spärregeln i 3 kap. 11 § FBL inte utgör något hinder. 

Förändringar som sker tvångsvis ska däremot kunna förhindras på ungefär samma 

sätt som i dag. Reformförslaget sammanfattas enligt följande. 

 

 

Lämplighetsprövningen enligt 3 kap. 1 § FBL bör kunna avtalas bort. Fastighetens 

förutsättningar för den tilltänkta användningen avgörs inom ramen för den lov-

givning och tillståndsprövning som aktualiseras när markanvändningen ändras. 

I fråga om fastighetsbildning inom områden med bindande planer föreslås att 

planerna liksom nu ska vara styrande för fastighetsbildningen i linje med 3 kap. 

2 § 1 st. FBL.  

Kravet på att fastighetsindelningen ska följa markanvändningsbestämmelser i 

annan lagstiftning enligt 3 kap. 2 § 2 st. FBL, bedöms kunna utgå. Därmed behö-

ver inte hänsyn tas till exempelvis strandskyddsbestämmelser vid förändringar i 

fastighetsindelningen. 

Bestämmelsen som säkerställer att en planmässig bedömning sker i områden 

som inte omfattas av bindande planer, 3 kap. 3 § FBL, bör utgå. Den översiktliga 

planläggningen tillsammans med processerna för lovgivning och tillståndspröv-

ning bedöms vara tillräckliga. 

Bestämmelsen som styr utfart till allmän väg, 3 kap. 4 § FBL, bör utgå. Det 

mervärde som paragrafen representerar i relation till annan lagstiftning, att för-

hindra ökad trafik på befintliga utfarter, kan behöva regleras i annan lagstiftning 

(39 § väglagen).  

Den särskilda lämplighetsprövningen för bildande av mindre jordbruks- och 

skogsbruksfastigheter som följer av 3 kap. 5 § FBL bör utmönstras. Av utvärde-

ringen i kapitel 7 framgår att det saknas tillräckliga skäl för att behålla denna 

Bestämmelserna i 3 kap. 2 § 2 st. samt 3, 4, 5 och 10 §§ FBL bör utgå. 

Regeln om att fastighetsbildning ska följa bindande planer, 3 kap. 2 § 1 st. 

FBL bör kvarstå och gälla som tidigare, vid all fastighetsbildning inom plan-

lagda områden.  

Spärregeln i 3 kap. 11 § FBL som reglerar fastighetsbildning över kommun-

gräns bör kvarstå och gälla som tidigare.  

Bestämmelserna i 3 kap. 1, 6, 7 och 8 §§ FBL bör vara dispositiva, dvs. kunna 

avtalas bort. Undantagsregeln i 3 kap. 9 § FBL blir då endast tillämplig i 

tvångssituationer. 
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bestämmelse. Lämplighetsprövningen vid tvångsvis fastighetsbildning bedöms i 

dessa situationer kunna hanteras inom ramen för 3 kap. 1 § FBL. I fråga om 

tvångsvis fastighetsreglering gäller dessutom villkoren i 5 kap. FBL (5 kap. 4-8 §§ 

FBL). 

Bestämmelserna till skydd för de areella näringarna i 3 kap. 6-8 §§ FBL bör 

kunna avtalas bort och blir då enbart tillämpliga i tvångssituationer.  

Undantagsmöjligheten enligt 3 kap. 9 § FBL blir verkningslös utom i tvångs-

situationer där den kan komma att aktualiseras. 

Bestämmelsen som tillförsäkrar övriga allmänna intressen samma skydd som 

jord- och skogsbruksnäringarna, 3 kap. 10 § FBL, bör utgå. Paragrafens funktion 

förefaller vara begränsad eftersom mer genomgripande förändringar av markan-

vändningen normalt ställer krav på planläggning eller tillstånd.  

Spärregeln i 3 kap. 11 § FBL bör kvarstå oförändrad för att säkerställa att 

förvaltningsområdesgräns och fastighetsgräns hänger ihop.  

En liberal lathund 

Den föreslagna reformen medför att den prövning som aktualiseras med stöd av 

3 kap. FBL innehåller ett begränsat antal moment vilka sammanfattas i nedanstå-

ende tabell (tabell 8.1). 

Tabell 8.1: Bedömningen av villkoren i 3 kap. FBL efter föreslagen liberalisering. 
 

FBL Inom plan Utom plan 

Fastighetsbildning  

som bygger på 

frivillighet 

3 kap. 2 § 1 st. och 11 § 

 

3 kap. 11 § 

Tvångsvis  

fastighetsbildning 

3 kap. 1 §*, 2 § 1 st., 

6-9 och 11 §§** 

3 kap. 1 §, 2 § 1 st., 

6-9 och 11 §§ 

* Om en detaljplan innefattar indelning av marken i fastigheter ska förutsättning-

arna enligt 3 kap. 1 § FBL prövas i samband med planens tillkomst (4 kap. 18 § 

PBL).   

** I praktiken bör det vara sällan som bedömningar av de areella näringarna 

aktualiseras inom detaljplanelagda områden. Inom områden med områdesbestäm-

melser är sannolikheten för att dessa bestämmelser ska aktualiseras något högre.  

I samband med fastighetsbildning som grundas på frivilliga överenskommelser 

prövas enbart 3 kap. 2 § 1 st. och 11 § FBL i de fall fastighetsbildning sker inom 

planlagt område. Utanför planlagt område genomförs inte någon prövning enligt 

3 kap. FBL utöver den kontroll som följer av spärregeln i 3 kap. 11 § FBL. Om 

fastighetsbildningen däremot sker tvångsvis innebär reformförslaget enbart 

begränsade förändringar för prövningen av 3 kap. FBL. Se avsnitt 7.3 i fråga om 

övriga villkor som anger förutsättningarna för tvångsvis fastighetsbildning. 
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8.2 Reflektioner kring begreppen stabilitet, rättssäkerhet och 
effektivitet 

Argumenten bakom den nuvarande lagstiftningen till skydd för allmänna intres-

sen, 3 kap. FBL, kan på ett övergripande plan sammanfattas i begreppen stabilitet, 

rättssäkerhet och effektivitet (se den historiska översikten, avsnitt 3.13.4, samt 

tillämpning av gällande rätt, avsnitt 4.7). 

• Stabilitet – att åstadkomma en stabil fastighetsindelning 

• Rättssäkerhet – att värna om ett rättssäkert system, speciellt mot bak-

grund av fastigheternas användning som pantobjekt 

• Effektivitet – att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt mark-

utnyttjande 

I det följande belyses följderna av en liberalisering med de tre argumenten stabi-

litet, rättssäkerhet och effektivitet som utgångspunkt för reflexionen.  

8.2.1 Stabilitet 

Behovet av att upprätthålla en stabil fastighetsindelning kan till viss del ifråga-

sättas. Ett skäl för ett sådant argument är att fastighetsindelningen är statisk till 

sin natur och att olämpliga fastigheter tenderar att bestå (jfr prop. 1969:128 

s. B 182). Att det är svårt att ändra på rådande förhållanden kan leda till en obe-

nägenhet att försöka förändra befintliga strukturer. Det är lätt att fastna i ”status 

quo” (Libecap 1989). Vår historia har betydelse för framtida beslut och därigenom 

även för samhällsutvecklingen: ”today’s choices are constrained by yesterday’s 

decisions, history matters” (James Alt och Douglass North i Libecap 1989 s. ix). 

Vad som sägs understryker vikten av ett väl genomtänkt system för hantering av 

landets indelning i fastigheter, eftersom det är mycket svårt att rätta till misstagen 

i efterhand. Riskerna med att införa ändringar måste dock ställas mot behovet av 

att på olika sätt underlätta för den pågående samhällsutvecklingen.  

Av avhandlingen framgår att den befintliga lagstiftningen motverkar upp-

komsten av jordsplittring. Bortsett från omarronderingssituationer är lagstiftning-

ens främsta funktion på detta område att förhindra försämringar (jfr prop. 

1993/94:27 s. 15 och SOU 1944:46 s. 49). Eftersom den nuvarande inriktningen 

leder till att samhällsekonomiskt effektiva och från enskild synpunkt önskvärda 

omfördelningar av mark inte kan genomföras, ifrågasätts rimligheten av att bibe-

hålla en sådan ordning. Varken den historiska översikten eller genomgången av 

gällande rätt ger några indikationer på att de förändringar av fastighetsindelningen 

som efterfrågas skulle vara av en sådan natur att en liknande jordsplittringssitua-

tion som den som exempelvis har uppstått i Dalarna, och som har föranlett en 

omfattande omarronderingsverksamhet, riskerar att uppstå på nytt. Jämförelsen 

med Finland ger heller inget fog för antagandet att en mer liberal lagstiftning 
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skulle ge upphov till sådan jordsplittring som den svenska lagstiftaren har velat 

förhindra. 

Det stora kapital som binds i fastigheter (marknadsvärdeaspekten) och förrätt-

ningskostnaden är sådana faktorer som motverkar bildandet av allt för individuellt 

anpassade fastigheter. Eftersom förrättningskostnaden till fullo bekostas av sak-

ägarna i förrättningen minskar risken för att kostnader till följd av mindre lyckade 

fastighetsindelningar vältras över på skattebetalarna. En sådan situation skulle 

dock kunna uppkomma om fastighetsbeståndet blir så fragmenterat att staten 

behöver gå in med subventioner (jfr omarrondering), en utveckling som alltså inte 

bedöms som sannolik. 

Eftersom förändringar av fastighetsindelningen sker förhållandevis sällan kan 

de allmänna fastighetsbildningsvillkorens funktion som styrinstrument ifråga-

sättas. En enklare beräkning belyser detta påstående:  

Den 31 december 2017 fanns det enligt fastighetsregistret 3,3 miljoner fastigheter i 

Sverige. År 2017 uppgick antalet sökta förrättningar till 19 239 (Lantmäteriet 2018a 

s. 10, siffrorna avser de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna samman-

taget). Av ett databasutdrag från handläggningssystemet (Trossen), avseende förrätt-

ningar sökta mellan den 1 januari 2011 och den 16 augusti 2013, framgår att fastig-

hetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och avstyckning samt en kombination av 

dessa åtgärder representerar 38 000 ärenden under perioden.1 Med hjälp av urvalet av 

ärendetyper går det att räkna ut att en förrättning i genomsnitt berör tre fastigheter. 

Följden av det ovan beskrivna blir att en fastighet kan antas bli föremål för en förrätt-

ningsåtgärd nästan vart 60:onde år.2  

Förutom att resultatet av beräkningen påvisar att fastighetsindelningen är trög-

rörlig kan det också ifrågasättas om ett regelverk som tillämpas så sällan kan vara 

ett effektivt styrinstrument för samhället. Exemplet illustrerar att det finns en 

inneboende konflikt i valet mellan effektivitet och stabilitet. Stabila samhälls-

institutioner reducerar osäkerhet men är inte nödvändigtvis de mest effektiva 

(Sened 1997 s. 46 och North 1990 s. 6). 

8.2.2 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet kan sägas vara ett uttryck för ett tillstånd av trygghet och rättvisa 

inom ramen för de regler som samhället har ställt upp. Den materiella aspekten 

av rättssäkerhet handlar om att det ska gå att förlita sig på att gällande lagstiftning 

tillämpas och att detta sker ”utan ovidkommande hänsyn”. Den formella aspekten 

av rättssäkerhet har att göra med förutsebarhet. Att utgången i målet ska kunna 

förutses utifrån gällande lagstiftning och de faktiska omständigheterna i målet 

                                                      
1 Databasuttaget är daterat 2014-03-24 och innehåller resultat från de statliga lantmäteri-

myndigheterna samt de kommunala lantmäterimyndigheter som använder samma handlägg-

ningssystem. Det är möjligt att genomföra en motsvarande beräkning som även tar hänsyn till 

förrättningstyperna klyvning och sammanläggning. Arbetsinsatsen som skulle krävas för detta 

bedöms dock vara större än mervärdet av en sådan utökad undersökning. 
2 3,3 miljoner fastigheter / 19 239 sökta förrättningar / 3 fastigheter per ärende = 58 år. 
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(Lagerbjelke 1996 s. 53).3 Mot den rättsliga normen att likartade fall ska bedömas 

lika (jfr 1 kap. 9 § regeringsformen) står det faktum att rättsfallen sällan är helt 

likartade samt att domen ska vara användbar och inrymma ett besked (s. 59 f.). 

Granskningen av gällande rätt visar att det nuvarande regelsystemet brister i 

rättssäkerhet, särskilt när det kommer till bildandet av stora fastigheter på lands-

bygden. Även om Högsta domstolens avgöranden i mål 17:16/NJA 2017 s. 708 

respektive HD T 1523-174 bidrar till vissa klargöranden är det är i många fall svårt 

att på förhand inse utgången i målen. Utfallen i likartade fastighetsbildningssitua-

tioner varierar, liksom utfallet mellan de olika prövningsinstanserna i enskilda 

mål. Endast i ett fåtal situationer är rättstillämpningen enhetlig och tydlig (se 

studien av gällande rätt i kapitel 4). Av den studerade rättstillämpningen framgår 

att lagstiftningen i vissa avseenden kan främja sakägare som lämnar oriktiga upp-

gifter, genom att ändamålet med fastighetsbildningen måste anges utan att 

markanvändningen kontrolleras eller följs upp efter genomförd fastighetsbild-

ning. Att förrättningslantmätaren har en lagstadgad utredningsplikt bedöms i 

dessa situationer inte vara tillräckligt.  

Ju fler individuella bedömningsmoment och intresseavvägningar som ingår i 

fastighetsbildningsprocessen, desto svårare blir det att förutsäga hur resultatet 

kommer att falla ut. Detta påverkar rättssäkerheten negativt samtidigt som risken 

ökar för att kapital i onödan läggs ner på markförhandlingar och lantmäteriförrätt-

ningar. Transaktionskostnader uppkommer utan att de efterfrågade förändring-

arna av fastighetsindelningen kan genomföras. Att regelverket är svårtolkat och 

resultatet svårt att förutsäga medför ökade processkostnader. Såväl lagstiftningens 

legitimitet som dess effektivitet kan därmed ifrågasättas.  

Att de allmänna villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL är svåra att 

tillämpa bidrar till brister i förrättningshandläggningen. En riksomfattande 

granskning av förrättningsakter visar på brister i förrättningslantmätarnas pröv-

ning av villkoren i 3 kap. 1, 5-10 §§ FBL (en felfrekvens om 12 %). Det är 

lämplighetsbedömningen av jordbruks- och skogsbruksfastigheter som bedöms 

ha orsakat störst bekymmer för handläggarna (Lantmäteriet 2017d s. 54–61). Av 

en enkätundersökning där 509 förrättningslantmätare skattade sin egen kompetens 

framgår att det finns kunskapsluckor när det kommer till intresseavvägningar som 

berör de areella näringarna (Lantmäteriet 2018b).  

När lagstiftningens komplexitet och tvetydighet ökar skapas informations-

asymmetrier som medför att den enskilde kan behöva investera i ökade kunskaper 

i form av juridisk rådgivning. Kunskapsspecialiseringen på tjänstemarknaden 

leder till minskad konkurrens och ökade kostnader för de enskilda som är i behov 

av hjälp (Hadfield 2005 s. 191 f. respektive Hadfield 2000 s. 969 f.). Med kom-

plexitet, osäkerhet, specificering samt ofullständig information och bristfälliga 

kunskaper i att hantera den information som finns tillgänglig, ökar risken för ett 

                                                      
3 Lagerbjelke tar även upp kompromissen mellan vad som är att se som teoretisk respektive 

praktisk rättvisa. Ytterligare aspekter av rättssäkerhetsbegreppet, även det etiska perspektivet, 

framgår av Lagerbjelke 1996 s. 47–79. 
4 Dom 2018-10-09. 
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opportunistiskt beteende. Bedrägerier och svekfulla handlingar orsakade av själv-

intresse kan löna sig när risken för upptäckt är liten (Ekbäck 2000 s. 94 f.).  

Särskilt om fastigheten som pantobjekt vid kreditgivning 

Med nutidens teknik kan förändringar i fastighetsindelningen genomföras förhåll-

andevis snabbt samtidigt som risken för rättsförluster är mycket liten (jfr prop. 

1969:128 s. B 1094). Fastighetens funktion som kreditobjekt kan därmed tryggas, 

varför det nuvarande systemet kan sägas vara både rättssäkert och stabilt i det 

avseendet. En liberaliserad lagstiftning bör dock förhålla sig till och så långt som 

möjligt underlätta för en digitalisering och automatisering av fastighetsbildnings-

processen. Vid ett reformarbete bör det ställas särskilda krav på att hänsyn tas till 

rättssäkerhetsaspekterna.  

Förutsatt att de befintliga skyddsreglerna för panträttshavare, som återfinns i 

övriga delar av fastighetsbildningslagen, förblir intakta (oskadlighetsprövningen 

enligt 5 kap. FBL samt reglerna om inteckningsfri avstyckning i 10 kap. 8 a § 

FBL) påverkas panträttshavarna egentligen inte av en liberalisering av de all-

männa fastighetsbildningsvillkoren. Svårigheten att bedöma marknadsvärdet på 

individuellt anpassade fastigheter bedöms dock medföra en viss påverkan på 

kreditgivarnas processer för utlåning med fastigheten som säkerhet. Bankernas 

behov av värderingskompetens förväntas öka till följd av detta och den genom-

snittliga kostnaden för att genomföra en fastighetsvärdering kan förväntas stiga 

något. Denna kostnadsökning bedöms endast få en marginell betydelse för kredit-

processen, eftersom kostnadsökningen måste ställas i relation till det marknads-

värde som en fastighet generellt sett representerar.  

8.2.3 Effektivitet 

Det nuvarande regelverkets effektivitet har bedömts utifrån ett rättsekonomiskt 

betraktelsesätt med fokus på bedömningen av påverkan på tredje man, så kallade 

externa effekter. Av den teoretiska genomgången kan slutsatsen dras att föränd-

ringar i fastighetsindelningen som grundas på frivilliga överenskommelser är 

effektiva för fastighetsägarna, annars skulle transaktionen av mark inte ha ägt 

rum. Varken utvärderingen av utvalda rättsfall eller genomgången av enskilda 

lagrum (se kapitel 7) visar på några betydande nackdelar för allmänna eller 

enskilda intressen. Av jämförelsen med Finland framkommer det inte heller några 

omständigheter som enskilt eller sammantaget medför att frivilligt påkallade 

fastighetsbildningsåtgärder kan ifrågasättas ur effektivitetssynpunkt. 

Fastighetsbildningsprocessen har utvecklats från att vara analog till att bli mer 

och mer digital sedan fastighetsbildningslagen infördes 1972. Samhällets nuva-

rande förväntningar på effektiva, digitala och automatiserade processer ställer 

ytterligare krav som även innefattar lagstiftningen. En liberalisering av de all-

männa villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL, som enligt förslaget leder till 

färre prövningsmoment, bedöms underlätta för den pågående utvecklingen (se 
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även avsnitt 8.2.2). En förenklad och mer effektiv prövning bör även medföra att 

förrättningskostnaderna kan hållas nere.  

8.3 Vetenskapligt bidrag 

Avhandlingen omfattar flera ämnesområden: fastighetsrätt, rättsekonomi och 

rättsfilosofi. Olika kvalitativa undersökningsmetoder används för att besvara de 

för avhandlingen centrala frågeställningarna. I avhandlingen ingår en interna-

tionell utblick i form av en komparativ jämförelse med Finlands lagstiftning. Pro-

blemen med dagens system analyseras ur olika synvinklar (triangulering) vilket 

bidrar till att höja kvaliteten och öka precisionen på slutresultatet.    

Avhandlingen har både praktisk och vetenskaplig betydelse. Den praktiska 

nyttan består i att avhandlingen lägger grunden för en möjlig förenkling av det 

regelverk som styr markens indelning i fastigheter, vilket bidrar till att för-

rättningsprocessen kan effektiviseras. Ett förenklat regelverk som innehåller färre 

prövningar underlättar även för arbetet med digitalisering och automatisering av 

fastighetsbildningsprocessen vilket även är till nytta för samhällsbyggnadspro-

cessen i stort.  

 Det vetenskapliga bidraget sker på flera sätt, men kanske tydligast genom att 

avhandlingen öppnar upp för synsättet att fastighetsindelningen kan separeras från 

markanvändningen. Genom att avhandlingen innehåller grundliga genomgångar 

av historik (Del I, Dåtid) och rättstillämpning (Del II, Nutid) inom forsknings-

mässigt eftersatta områden bidrar avhandlingen även till att lägga en solid 

kunskapsbas som kan användas för fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

På det teoretiska planet bidrar avhandlingen till en utökning av tillämpnings-

området för befintliga rättsekonomiska och rättsfilosofiska teorier, genom att 

dessa används i delvis nya sammanhang (Del III, Framtid). Genom att teorierna 

appliceras på den fastighetsrättsliga lagstiftningen erhålls nya kunskaper. Den 

modell som används för att utvärdera effekterna av en liberaliserad lagstiftning 

kan även användas på andra existerande eller förväntade fastighetsbildningssitua-

tioner, alternativt på regel- eller systemnivå avseende effekterna av lagstiftningen 

som styrinstrument.  

8.4 Fortsatt forskning och utvecklingsverksamhet 

Det undersökta regelverket tillämpas vid all slags fastighetsbildning och dess 

innehåll representerar en stor bredd och ett avsevärt djup. Det har därför inte varit 

möjligt att inom ramen för avhandlingsarbetet gå ned på djupet i alla tillämpnings-

situationer och undersöka alla kopplingar till annan lagstiftning. Nedan redovisas 

förslag till sådan fortsatt forskning och utveckling som skulle underlätta för ett 

framtida ställningstagande i fråga om liberalisering. Utredningarna kan bedrivas 

som enskilda forskningsprojekt eller inom ramen för en statlig offentlig utredning 

(SOU). De högst prioriterade förslagen anges inledningsvis, utan inbördes 
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rangordning, följt av en punktlista med ytterligare förslag på ämnen för framtida 

forskning och utvecklingsverksamhet.  

Genomförandet av fler internationella jämförelser liknande den komparativa 

studien som avser Finland (bilaga 7) skulle bidra till ytterligare dimensioner på 
problemställningar och lösningsförslag.  

Syftet med avhandlingen är att undersöka möjligheten till liberalisering av den 

nuvarande lagstiftningen. Det går också att tänka sig andra förenklingsvarianter 

som eliminerar risken för dubbelprövning enligt regelverken som styr fastighets-

bildning respektive markanvändning. Danmark har valt en lösning där i princip 

alla tillstånd till den aktuella markanvändningen ska inhämtas innan nya 

fastigheter kan bildas (Kristiansen 2006 s. 120 f.). Denna ordning överensstämmer 

med tankarna bakom den samordnade tillståndsprövning som 2014 års lagändring 

syftade till (SFS 2014:205, prop. 2013/14:58). 

Ytterligare undersökningar skulle kunna bidra till att säkerställa avhandlingens 

slutsatser i fråga om efterfrågad markanvändning och det svenska jord- och 
skogsbrukets framtid med beaktande av den globala handelsmarknaden.  

Utgångspunkten för avhandlingen är historiken kring de nuvarande reglernas 

framväxt samt de fastighetsbildningssituationer som har blivit föremål för pröv-

ning vid domstol. Kunskap om dåtid och nutid används för att lägga fram förslag 

för framtiden. Det vore önskvärt att slutsatserna även kunde baseras på en 

omvärldsanalys som visar på trender i samhällsutvecklingen samt en undersök-

ning av nutida och framtida efterfrågan på fastighetsbildning baserad på olika 

markanvändningsbehov (bostad, jordbruk, skogsbruk etc.).  

Möjligheten till tvångsvis fastighetsbildning föranleder kompletterande utred-

ning. 
Gränsen för när tvångsvis fastighetsbildning är möjlig samt kopplingen till de 

grundläggande villkoren för fastighetsbildning i 3 kap. FBL utgör ett komplext 

rättsområde. Förändringar i regelverket riskerar att få betydande konsekvenser för 

den privata äganderätten. Ett beslut om att ge ännu större utrymme för tvångsvis 

ianspråktagande av mark för att åstadkomma en fastighetsindelning som ifråga-

sätts av den som får avstå mark, och av andra som riskerar att drabbas av motsva-

rande intrång i äganderätten, blir sannolikt svårt att motivera. Samtidigt torde 

utrymmet som egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen lämnar åt denna 

typ av åtgärder vara ytterst begränsat, såvida det inte går att peka på ett tydligt 

allmänintresse (jfr HD T 1523-17)5. Beroende på vilka åtgärder som vidtas med 

3 kap. FBL kan tvångsaspekterna behöva belysas ytterligare i syfte att ta kontroll 

över effekterna som en förändring av regelverket får på tvångssituationerna. En 

sådan utredning bör omfatta en genomlysning av berörda regler i 5-8 och 11 kap. 

FBL. 

                                                      
5 Dom 2018-10-09. 
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Kopplingen mellan fastighetsbildningslagstiftningen och skattelagstiftningen 

behöver hanteras vid en eventuell liberalisering av de allmänna fastighetsbild-
ningsvillkoren, eftersom det förekommer att fastighetsbildning genomförs enbart 

i syfte att undgå stämpelskatt. 
Vid framtagande av de liberaliseringsförslag som presenteras i avhandlingen 

har ingen hänsyn tagits till skatteeffekter. I detta sammanhang har de allmänna 

fastighetsbildningsvillkoren i sitt nuvarande utseende en funktion genom att de 

ställer vissa minimikrav på alla fastigheter, även så kallade målfastigheter vars 

syfte enbart är att ta emot värdefull mark genom fastighetsreglering. Om de 

befintliga kraven på fastigheters ändamålsenlighet, varaktighet, aktualitet osv. 

utgår kan även olämpliga fastigheter bildas i skatteundanhållande syfte så länge 

fastighetsägarna är överens. Det skulle exempelvis gå att avstycka en mycket liten 

fastighet på några kvadratmeter skog eller en hörna av ett bostadskvarter i en sepa-

rat förrättning för att senare, i en efterföljande förrättning, låta den lilla fastigheten 

ta emot mark för miljonbelopp för att på så vis undkomma stämpelskatt. Stämpel-

skatten är för närvarande 1,5 % av köpeskillingen (alternativt fastighetens 

taxeringsvärde) för privatpersoner och bostadsrättsföreningar och 4,25 % för juri-

diska personer (8-9 §§ stämpelskattelagen, SFS 1984:404). 

Nedan följer ytterligare några förslag till fortsatt utredning, utan inbördes rang-

ordning. 

• Hur stor andel av Sveriges jord- och skogsbruksmark berörs om 

bostadsfastigheter får bildas och utökas enligt enskildas önskemål, 

utöver vad som för närvarande är tillåtet? Avhandlingen innehåller en 

ansats till beräkning (se utvärderingen av stora bostadsfastigheter, 

avsnitt 7.1.3) men frågeställningen kan behöva bearbetas ytterligare. 

• Hur väl efterlevs strandskyddslagstiftningen och vilken betydelse har 

fastighetsindelningen för individens beslut att begå olovliga hand-

lingar inom strandskyddat område? Är det vanligt att fastighetsägare 

tecknar någon form av nyttjanderättsavtal till strandområden som ett 

alternativ till att genomföra förändringar av fastighetsindelningen (jfr 

mål 09:4)? 

• Möjligen finns det ett behov av ett striktare regelverk för tredimens-

ionell fastighetsbildning, som gör att 3 kap. 1, 1 a och 1 b §§ FBL ska 

tillämpas som tidigare, vid frivillighet såväl som i tvångssituationer. 

Denna fråga bör bli föremål för särskild utredning. Reglerna om tre-

dimensionell fastighetsbildning inklusive ägarlägenheter (3 kap. 1 a 

och 1 b §§ FBL) är förhållandevis nya (från 2004 respektive 2009) 

och det saknas ännu så länge vägledande rättspraxis. Eftersom 

tillämpningen inte har studerats för denna typ av fastighetsbildning, 

som dessutom är komplex till sin natur (jfr prop. 2002/03:116 s. 59), 

kan effekterna av en eventuell liberalisering av 3 kap. FBL inte över-

blickas. 
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• Frågan om lagen om fiskevårdsområden tillsammans med annan 

befintlig lagstiftning till skydd för fisket räcker för att tillvarata fiske-

vårdens intressen bör utredas ytterligare för att säkerställa att det inte 

finns några särskilda situationer som kan leda till att frågan bör 

bedömas annorlunda. Sambandet mellan fastighetsindelning och vilt-

vårdande åtgärder uppvisar stora likheter med motsvarande fråga 

avseende fiskevården. Samma typ av resonemang bör kunna tillämpas 

i bägge situationer. Lagen om viltvårdsområden (SFS 2000:592) kan 

behöva ses över för att förhindra att fastigheter bildas enbart i syfte 

att erhålla jakträtt, vilket i så fall kan medföra negativa konsekvenser 

för viltvården. 

8.5 Slutord 

Den dubbla styrningen av markanvändningen, som för närvarande sker genom 

särskilt uppställda villkor för fastighetsindelningen (3 kap. FBL) i kombination 

med regler i andra lagar, är delvis en produkt av äldre tiders plan- och bygg-

lagstiftningar (gäller 3 kap. 3 § FBL) eller särskilt uttalade skyddsbehov (gäller 

3 kap. 2 § 2 st. samt 5-8 §§ FBL). Att samhället har valt att behålla dubbel-

styrningen i fråga om markens användning kan ha att göra med att den förmodade 

nyttan inte har varit ifrågasatt. Det skulle också kunna bero på den preventiva 

effekt som ett förebyggande regelverk antas ha. Eventuella positiva effekter som 

följer av en dubbelreglering ska ställas i relation till uppkomna kostnader. En 

sådan nytto-/kostnadsberäkning behöver inkludera eventuella kostnader för att i 

efterhand korrigera uppkomna skador. Dessutom måste det beaktas att prövningen 

i sig kostar pengar, oavsett vem som står för kostnaden – samhället eller den 

enskilde fastighetsägaren. Kostnader som samhället eller enskilda åsamkas för 

tillsynsverksamhet och domstolsprocesser, exempelvis i samband med brott mot 

strandskyddsreglerna, inverkar på bedömningen av systemets effektivitet. Om det 

kan påvisas att processkostnader hålls nere till följd av dubbelregleringar i 3 kap. 

FBL ska dessa effekter ställas i relation till fördelarna med en förbättrad resurs-

allokering som förväntas bli följden av en mer liberal lagstiftning. Inom ramen 

för denna avhandling har det inte kunnat påvisas några konkreta skäl som moti-

verar förekomsten av dubbelregleringar. Tvärt om har denna lagstiftningsmetodik 

ifrågasatts. Att regelverken inte överlappar varandra i alla avseenden, och att den 

jordpolitiska styrningen som avser de areella näringarna är specifik för fastig-

hetsbildningslagen, är inte tillräckliga argument för att behålla den nuvarande 

ordningen.  

Genom att tillse att lantmäterimyndigheterna informerar sakägarna i ett tidigt 

stadium av fastighetsbildningsprocessen, helst redan i samband med ansökan, kan 

informationsasymmetrier motverkas. På så sätt kan uppkomsten av situationen att 

en fastighet inte kan användas på det sätt som var tänkt förhindras. Lantmäteri-

myndighetens roll som informationslämnare kan lindra konsekvenserna av att 
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regelverket inte längre får den sammanhållande funktion som lagstiftaren 

ursprungligen hade tänkt (jfr SOU 1963:68 s. 111 och 113). 

Även om enskilda argument naturligtvis kan ifrågasättas och ett antal frågor 

bör bli föremål för ytterligare utredning, pekar den sammantagna slutsatsen på att 

det finns utrymme för en liberalisering av regelverket som styr fastighetsindel-

ningen, speciellt i de fall då fastighetsägarna är överens om en marköverföring. 

Genom att öka frihetsgraden för enskilda markägare kan resursallokeringen för-

bättras. Marken bör få innehas av den som värderar den högst, såvida detta inte 

orsakar orimliga skador på enskilda eller allmänna intressen. De identifierade 

nyttorna i form av effektivitetsvinster och en förbättrad rättssäkerhet överväger 

nackdelarna med en minskad stabilitet. Den slutsats som följer av avhandlingen 

är att den begränsning av enskilda fastighetsägares frihet som den nuvarande lag-

stiftningen ger upphov till inte kan motiveras från ett samhällsnyttoperspektiv. 
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Rättsfall 

Högsta domstolen 

Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Högsta domstolens 

diarienummer 

72:25 NJA 1972 not C 27, SvJT 1977 s. 350, 1972-01-21, UÖ 77 

73:21 NJA 1973 not C 111, SvJT 1977 s. 349, 1973-05-29, UÖ 553 

76:51 

76:53 

NJA 1976 s. 139, 1976-03-29, UÖ 638 

NJA 1976 s. 242, 1976-04-21, SÖ 789 

76:56 NJA 1976 not C 275, 1976-06-24, UÖ 1164 

77:13 NJA 1077 s. 235, 1977-05-12, UÖ 792 

77:14 NJA 1977 s. 243, 1977-05-18, UÖ 825 

78:25 NJA 1978 s. 530, 1978-10-13, SÖ 1648 

78:29 NJA 1978 s. 539, 1978-10-26, UÖ 1738 

78:35 NJA 1976 s. 550, 1978-10-26, UÖ 1737 

79:1 NJA 1979 s. 21, 1979-01-10, UÖ 43 

79:6 NJA 1979 s. 368, 1979-06-01, UÖ 1122 

79:18 NJA 1979 s. 466, 1979-07-23, UÖ 1377 

81:5 NJA 1981 s. 581, 1981-04-29, UÖ 1077 

81:31 NJA 1981 s. 1155, 1981-12-02, UÖ 2690 

Orefererat NJA 1982 s. 267 I, 1982-04-28, UÖ 878 

82:5 NJA 1982 s. 267 II, 1982-04-28, UÖ 880 

82:12 NJA 1982 not C 36, 1982-04-28, UÖ 879 

82:35 NJA 1982 s. 267 III, 1982-04-28, UÖ 881 

84:38 NJA 1984 s. 60, 1964-02-03, UÖ 45 

84:39 NJA 1984 s. 803, 1984-11-28, SÖ 592 

Orefererat NJA 1990 s. 389, 1990-07-20, Ö 88-86 

90:25 

94:44 

96:1 

NJA 1990 s. 800, 1990-12-21, Ö 987-87 

NJA 1997 s. 797, 1997-11-26, Ö 5606-94 

NJA 1996 s. 110, 1996-02-29, Ö 3316-93 

96:7 NJA 1996 s. 776, 1996-12-20, Ö 5738-94 

99:1 NJA 1999 s. 339, 1999-06-09, Ö 1554-96 

99:26 NJA 1999 s. 735, 1999-12-02, Ö 5130-97 

04:3 Högsta domstolen, 2004-03-11, Ö 351-02 

14:3 NJA 2014 N:1, 2014-02-18, Ö 282-12 

14:5 

17:16 

Orefererat 

Högsta domstolen, 2014-04-08, T 3027-12 

NJA 2017 s. 708, 2017-10-06, HD T 5255-15 

Högsta domstolen, 2018-10-09, HD T 1523-17 
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Övriga avgöranden 

Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

73:1 Svea hovrätt, Avd. 11, 1973-12-06, UÖ 76 

74:1 Svea hovrätt, Avd. 12, 1974-10-25, UÖ 84 

75:3 Svea hovrätt, Avd. 12, Svea hovrätt, 1975-09-19, UÖ 60 

75:5 Göta hovrätt, Avd. 3, 1975-11-25, UÖ 57 

75:7 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1975-02-10, UÖ 14 

75:9 Svea hovrätt, Avd. 12, 1975-12-15, UÖ 80 

75:11 Svea hovrätt, Avd. 12, 1975-06-19, UÖ 46 

76:9 Svea hovrätt, Avd. 14, 1976-04-22, UÖ 5 

76:16 Hovrätten för Västra Sverige, Avd.1, 1976-06-15, UÖ 59 

76:20 Svea hovrätt, Avd. 14, 1976-07-06, UÖ 15 

76:25 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1976-09-23, UÖ 123 

76:32 Svea hovrätt, Avd. 14, 1976-10-20, UÖ 26 

76:40 Göta hovrätt, Avd. 3, 1976-12-22, UÖ 73 

76:46 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1976-10-25, UÖ 2264 

77:8 Svea hovrätt, Avd. 14, 1977-03-30, UÖ 16 

77:10 Hovrätten för Övre Norrland, 1977-05-11, UÖ 2040 

77:11 Hovrätten för Övre Norrland, 1977-05-11, UÖ 2039 

77:21 Svea hovrätt, Avd. 14, 1977-06-29, UÖ 24 

77:26 Svea hovrätt, Avd. 14, 1977-11-15, UÖ 42 

77:27 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 1, 1977-10-26, UÖ 111 

77:44 Bostadsdepartementet, 1977-12-15, Pl 2039-76 

78:6 Bostadsdepartementet, 1978-03-02, Pl 532-77 

78:10 Svea hovrätt, Avd. 14, 1978-04-05, UÖ 10 

78:17 Göta hovrätt, Avd. 3, 1978-07-03, UÖ 52 

78:34 Bostadsdepartementet, 1978-06-15, FI 2514-77 

78:37 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1978-11-20, UÖ 14 

78:64 Svea hovrätt, Avd. 14, 1978-10-31, UÖ 35 

78:9 Hovrätten för Övre Norrland, 1978-03-31, UÖ 2017 

79:7 Hovrätten för Nedre Norrland, Avd. 2, 1979-04-20, UÖ 36 

79:10 Jordbruksdepartementet, 1979-05-31, 758-77 

79:22 Svea hovrätt, Avd. 14, 1979-10-03, UÖ 32 

79:35 Göta hovrätt, Avd. 3, 1979-05-29, UÖ 39 

79:50 Hovrätten för Övre Norrland, 1979-10-11, UÖ 2091 

79:69 Svea hovrätt, Avd. 14, 1979-12-28, UÖ 43 

80:1 Svea hovrätt, Avd. 14, 1980-02-06, UÖ 4 

80:35 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1980-12-19, UÖ 148 
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Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

80:36 Göta hovrätt, Avd. 3, 1980-11-05, UÖ 91 

80:37 Svea hovrätt, Avd. 14, 1980-09-23, UÖ 27 

80:63 Hovrätten för Västra Sverige, Avd.1, 1980-10-01, UÖ 75 

80:64 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 1, 1980-12-23, UÖ 108  

80:67 Göta hovrätt, Avd. 3, 1980-03-28, UÖ 40 

81:16 Bostadsdepartementet, 1981-10-15, Pl 2983/80 

81:25 Göta hovrätt, Avd. 3, 1981-06-25, UÖ 49 

81:27 Bostadsdepartementet, 1981-09-17, Pl 2538-80 

81:29 Svea hovrätt, Avd. 14, 1981-10-19, UÖ 21 

81:43 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1981-09-30, UÖ 2237 

81:46 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 1, 1981-11-12, UÖ 91 

81:62 Svea hovrätt, Avd.14, 1981-12-22, UÖ 29 

82:10 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1982-05-04, UÖ 35 

82:22 Svea hovrätt, Avd.14, 1982-06-23, UÖ 22 

82:42 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 1, 1982–12–09, UÖ 74 

82:43 Svea hovrätt, Avd.14, 1982-12-23, UÖ 44 

82:53 Hovrätten för Nedre Norrland, Avd. 2, 1982-11-26, UÖ 2163 

82:56 Hovrätten för Nedre Norrland, Avd. 2, 1983-05-26, UÖ 71 
83:6 Hovrätten för Västra Sverige, Avd.1, 1983-02-10, UÖ 5 

83:13 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1983-03-24, UÖ 7 

83:15 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1983-06-23, UÖ 2063 

83:18 Göta hovrätt, Avd. 3, 1983-01-04, UÖ 1 

83:21 Göta hovrätt, Avd. 3 1983-01-18, UÖ 2 

83:22 Göta hovrätt, Avd. 3, 1983-06-22, UÖ 9 

83:23 Göta hovrätt, Avd. 3, 1983-05-24, UÖ 5 
83:27 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1983-10-31, UÖ 42 

83:32 Svea hovrätt, Avd. 14, 1983-12-09, UÖ 44 
83:45 Göta hovrätt, Avd. 3, 1983-10-05, UÖ 13 
84:1 Svea hovrätt, Avd. 14, 1984-02-13, UÖ 1 
84:7 Svea hovrätt, Avd. 14, 1984-03-28, UÖ 3 
84:20 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1984-06-20, UÖ 37 
84:21 Svea hovrätt, Avd. 14, 1984-04-06, UÖ 7 

84:31 Svea hovrätt, Avd.14,1984-10-03, UÖ 18 

84:32 Svea hovrätt, Avd. 14,1984-10-15, UÖ 21 

84:36 Svea hovrätt, Avd. 14, 1984-10-05, UÖ 10 

84:47 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1984-11-19, UÖ 229 

84:56 Svea Hovrätt, Avd. 14, 1984-04-13, UÖ 12 

84:66 Svea hovrätt, Avd. 14, 1984-04-04, UÖ 5 
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Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

84:73 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1984-12-03, UÖ 50 

84:76 Svea hovrätt, Avd. 13, 1984-10-25, UÖ 26 

85:12 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 1, 1985-05-30, UÖ 20 

85:16 Hovrätten för Övre Norrland, 1985-11-07, UÖ 2137 

85:39 Svea hovrätt, Avd. 14, 1985-11-11, UÖ 46 

86:26 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1986-10-16, UÖ 1205 

86:28 Göta hovrätt, Avd. 3, 1986-11-26, UÖ 14 

86:37 Göta hovrätt, Avd. 3, 1986-12-03, UÖ 16 

87:3 Svea hovrätt, Avd. 14, 1987-01-14, UÖ 6 

87:7 Svea hovrätt, Avd. 14, 1987-02-26, UÖ 11 

87:14 Svea hovrätt, Avd. 14, 1987-04-15, UÖ 20 

87:33 Göta hovrätt, Avd. 3, 1987-11-09, UÖ 15 

87:34 Svea hovrätt, Avd. 14, 1987-12-16, UÖ 49 

88:6 Svea hovrätt, Avd. 14, 1988-04-14, UÖ 17 

88:13 Svea hovrätt, Avd. 14, 1988-04-12, UÖ 15 

88:14 Hovrätten för Nedre Norrland, Avd. 2, 1988-01-07, UÖ 4 

88:20 Svea hovrätt, Avd. 14, 1988-12-22, UÖ 51 

88:24 Hovrätten för Övre Norrland, 1988-06-30, UÖ 1099 
88:31 Svea hovrätt, Avd. 14, 1988-06-21, UÖ 31 

89:16 Göta hovrätt, Avd. 3, 1989-03-01, UÖ 3 

89:27 Hovrätten för Övre Norrland, Avd. 2, 1989-09-25, UÖ 160 

89:34 Svea hovrätt, Avd. 14, 1989-11-08, UÖ 40 

91:24 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1991-05-31, UÖ 1154 

91:27 Svea hovrätt, Avd. 14, 1991-10-14, UÖ 3218 

91:30 Göta hovrätt, Avd.3, 1991-02-14, SÖ 3023 

91:33 Svea hovrätt, Avd. 14, 1991-03-18, UÖ 15 

91:39 Göta hovrätt, Avd. 3, 1991-06-04, Ö 64-91, UÖ 3004 

92:15 Göta hovrätt, Avd. 3, 1992-11-05, UÖ 3010 

92:17 Hovrätten för Övre Norrland, 1994-07-17, UÖ 2127 

92:34 Göta hovrätt, Avd. 3, 1993-01-10, UÖ 3002 

92:36 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1992-02-24, UÖ 1039 

92:41 Svea hovrätt, Avd. 14, 1992-10-29, UÖ 58 

92:46 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1992-11-19, SÖ 1281o 

93:3 Hovrätten för Västra Sverige, Avd.6, UÖ 1 

93:15 Göta hovrätt, Avd. 3, 1993-05-19, UÖ 3005 

93:29 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1993-10-04, UÖ 54 

93:30 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1993-10-08, UÖ 56 

93:32 Svea hovrätt, Avd.14, 1993-12-17, UÖ 70 
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Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

93:38 Göta hovrätt, Avd. 3, 1993-12-27, UÖ 3218 

93:47 Svea hovrätt, Avd. 14, 1993-02-18, UÖ 6 

94:2 Göta hovrätt, Avd. 3, 1994-02-08, UÖ 3003 

94:10 Hovrätten för Västra Sverige, Avd.6, 1994-03-25, UÖ 21 

94:11 Göta hovrätt, Avd. 3, 1994-05-02, UÖ 3005 

94:13 Svea hovrätt, Avd.14, 1994-04-29, UÖ 35 

94:19 Hovrätten för Övre Norrland, 1994-09-29, UÖ 1190 

94:17 Svea hovrätt, Avd.14, 1994-02-21, UÖ 15 

94:22 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1994-03-10, UÖ 17 

94:42 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1994-05-10, UÖ 28 

95:4 Göta hovrätt, Avd. 3, 1995-01-11, UÖ 3 

95:7 Hovrätten för Västra Sverige, Avd. 6, 1995-05-03, UÖ 9 

95:12 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1995-09-29, UÖ 2175 

95:13 Hovrätten för Övre Norrland, 1995-09-08, UÖ 1192 

95:15 Svea hovrätt, Avd. 1, 1995-07-05, UÖ 1118 

95:18 Svea hovrätt, Avd. 14, 1995-10-25, UÖ 39 

95:19 Svea hovrätt, Avd. 14, 1995-11-27, UÖ 43 

96:4 Svea hovrätt, Avd. 14, 1996-03-15, UÖ 8 

96:17 Svea hovrätt, Avd. 14, 1996-08-27, Ö 4167-95 

96:24 Svea hovrätt, Avd. 14, 1996-03-19, UÖ 9 

97:2 Svea hovrätt, Avd. 14, 1997-05-29, Ö 3070-96 

97:14 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1997-05-26, UÖ 2082 

98:3 Svea hovrätt, Avd. 14, 1998-06-03, UÖ 17 

98:9 Svea hovrätt, Avd. 14, 1998-12-03, UÖ 33 

98:16 Svea hovrätt, Avd. 14, 1998-05-26, UÖ 15 

98:19 Svea hovrätt, Avd. 14, 1998-07-06, SÖ 19 

98:24 Göta hovrätt, Avd. 3, 1998-12-14, Ö 712-98 

99:23 Göta hovrätt, Avd. 3, 1999-12-21, Ö 146-99 

99:24 Svea hovrätt, Avd. 14, 1999-06-02, UÖ 13 

99:29 Hovrätten för Nedre Norrland, 1999-09-06, Ö 455-98 

00:11 Hovrätten för Övre Norrland, 2000-04-28, Ö 66-99 

00:13 Göta hovrätt, 2000-04-05, Ö 989-99 

00:29 Hovrätten för Västra Sverige, 2000-02-10, Ö 582-99 

00:31 Svea hovrätt, 2000-02-29, Ö 4667-99 

Orefererat Hovrätten för Västra Sverige, 2000-11-08, Ö 4043-99 

01:5 Hovrätten för Västra Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01 

01:19 Hovrätten för Nedre Norrland, 2001-09-10, Ö 401-00 

01:27 Svea hovrätt, 2001-12-14, Ö 5067-00 
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Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

01:28 Hovrätten för Västra Sverige, 2001-11-12, Ö 1242-01 

02:10 Hovrätten för Västra Sverige, 2002-01-18, Ö 4828-00 

02:14 Hovrätten för Västra Sverige, 2002-03-20, Ö 1959-01 

02:19 Svea hovrätt, 2002-03-26, Ö 6253-01 

02:23 Hovrätten för Västra Sverige, 2002-08-30, Ö 3859-01 

02:29 Hovrätten för Nedre Norrland, 2002-10-28, Ö 504-01 

03:1 Svea hovrätt, 2003-03-13, Ö 7200-02 

03:5 Svea hovrätt, 2003-10-16, Ö 7737-02 

03:7 Svea hovrätt, 2003-12-09, Ö 5825-03 

03:17 Hovrätten för Nedre Norrland, 2003-02-12, Ö 178-02 

04:2 Göta hovrätt, 2004-03-09, Ö 1624-03 

04:9 Hovrätten för Västra Sverige, 2004-01-20, Ö 5947-02 

04:12 Hovrätten för Västra Sverige, 2004-03-23, Ö 4019-03 

04:14 Svea hovrätt, 2004-11-18, Ö 710-04 

04:30 Hovrätten för Nedre Norrland, 2004-02-09, Ö 445-01 

05:3 Svea hovrätt, 2005-10-24, Ö 5297-05 

05:6 Hovrätten för Västra Sverige, 2005-01-04, Ö 2846-04 

Orefererat Svea hovrätt, 2005-03-15, Ö 2858-04 

05:14 Göta hovrätt, 2006-04-26, Ö 1716-05 

05:23 Hovrätten för Övre Norrland, 2005-12-20, Ö 818-04 

05:27 Hovrätten för Västra Sverige, 2005-06-13, Ö 4263-04 

06:5 Hovrätten för Västra Sverige, 2006-02-07, Ö 4966-04 

06:16 Hovrätten för Västra Sverige, 2006-09-05, Ö 4764-04 

06:22 Svea hovrätt, 2006-12-22, Ö 6062-06 

06:26 Göta hovrätt, 2006-08-25, Ö 2702-04 

06:28 Hovrätten för Västra Sverige, 2006-12-05, Ö 3632-06 

07:7 Göta hovrätt, 2007-10-05, Ö 226-7 

07:11 Svea hovrätt, 2007-12-20, Ö 6640-07 

07:13 Svea hovrätt, 2007-03-08, Ö 6230-06 

07:17 Hovrätten för Övre Norrland, 2007-10-04, Ö 332-07 

07:20 Svea hovrätt, 2007-08-23, Ö 5390-06 

08:7 Hovrätten för Västra Sverige, 2008-02-21, Ö 4380-07 

08:8 Hovrätten för Västra Sverige, 2007-05-28, Ö 3605-06 

08:9 Hovrätten för Västra Sverige, 2008-06-19, Ö 2065-08 

08:23 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2008-01-14, Ö 175-07 

08:29 Hovrätten för Västra Sverige, 2008-05-08, Ö 1660-08 

09:4 Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2009-02-12, Ö 2928-08 

09:5 Hovrätten för Västra Sverige, 2009-02-13, Ö 1096-09 
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Lantmäteriets 

rättsfallsreferat 

Berörd rätts 

diarienummer 

09:6 Göta hovrätt, 2009-02-02, Ö 3325-07 

09:17 Hovrätten för Västra Sverige, 2009-04-06, Ö 4687-08 

09:23 Hovrätten för Västra Sverige, 2009-04-20, Ö 2602-08 

09:28 Hovrätten för Övre Norrland, 2009-06-23, Ö 601-08 

09:34 Svea hovrätt, 2009-10-05, Ö 9955-08 

Orefererat Svea hovrätt, 2009-12-04, Ö 6745-08 

10:2 Hovrätten för Nedre Norrland, 2010-02-26, Ö 647-09 

10:14 Hovrätten för Västra Sverige, 2010-05-31, Ö 5123-08 

11:1 Hovrätten för Västra Sverige, 2011-01-24, Ö 1456-10 

11:20 Mark- och miljööverdomstolen, 2011-06-16, M 4534-10 

12:5 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-06-27, F 1400-12 

12:6 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-03-21, F 8328-11 

12:13 Mark- och miljödomstolen, 2012-02-03, F 6209-11 

12:14 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-06-19, F 9755-11 

12:18 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-10-30, F 10361-11 

12:20 Mark- och miljööverdomstolen, 2012-08-24, F 4949-11 

13:4 Mark- och miljööverdomstolen, 2013-05-31, F 6429-12 

13:14 Mark- och miljööverdomstolen, 2013-10-14, F 5418-13 

13:16 Mark- och miljööverdomstolen, 2013-10-03, F 2613-13 

13:23 Mark- och miljööverdomstolen, 2013-04-18, F 9214-12 
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Kartbilagor ur jordstyckningskommissionens  
betänkande 1920 

Jordstyckningskommissionens betänkande från 1920 innehåller elva kartbilagor 
som illustrerar den problembild som man ville komma till rätta med genom för-
ändringar i jorddelningsslagstiftningen (bild 1–10 b). Nedan redovisas ett urval 
av dessa kartbilagor. De exempel som har valts ut är sådana kartor som på ett 
överskådligt sätt beskriver den uppkomna situationen.  



 372 

Kartbilaga 1. Karta över egendomen Vallberga i Hallands län 1907. Exempel på 
avstyckning i spekulationssyfte (jordstyckningskommissionens betänkande 1920, 
bild 1). 
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Kartbilaga 2. Karta över samfällda båtsmanstorpsplatsen hörande till Backa och 
Bryggårdens byar i Stockholms län 1910. Exempel på jordsplittring (jordstyck-
ningskommissionens betänkande 1920, bild 2).  
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Kartbilaga 3. Karta över samfälld grustäkt hörande till Glimåkra by i 
Kristianstads län 1916. Exempel på jordsplittring (jordstyckningskommissionens 
betänkande 1920, bild 3). 
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Kartbilaga 4. Utsnitt ur karta över Tortebo by i Kalmar län 1904. Exempel på 
senare tids skifte med otillfredsställande resultat. Lagakraftvunnet i två omgångar, 
1907 respektive 1910 (jordstyckningskommissionens betänkande 1920, bild 5). 
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Kartbilaga 5. Utsnitt ur karta över Borgsjöbyn i Västernorrlands län 1886. Exem-
pel på långsmala skogsskiften (jordstyckningskommissionens betänkande 1920, 
bild 7). 
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Kartbilaga 6. Utsnitt ur karta över Sävast by i Norrbottens län 1916. Exempel på 
långsmala skogsskiften (jordstyckningskommissionens betänkande 1920, bild 9). 
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Kartbilaga 7. Karta över den före detta Kronoallmänningen Fägremo i 
Skaraborgs län 1920. Exempel på långsmala skogsskiften som tillkommit genom 
skifte åren 1833 och 1834 samt sekundärdelningar därefter (jordstycknings-
kommissionens betänkande 1920, bild 10 b). 
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Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), 3 kap. FBL 

Villkor för fastighetsbildning, 3 kap. FBL i sin nuvarande lydelse, 2018. 

 

 

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

1 § 

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller 

ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsätt-

ningar 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 nybil-

das eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig använd-

ning 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 fastighets-

bildning.  

   En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighets-

utrymme 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 fastighets-

bildnings särskilda karaktär beaktas. Därutöver gäller vad som före-

skrivs i 1 a och 1 b §§. Lag (2009:183).  
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1 a § 

Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybildas 

eller ombildas får ske endast om 

1. den tredimensionella fastigheten är avsedd att rymma en byggnad 

eller annan anläggning eller en del av en sådan, 

2. den tredimensionella fastigheten tillförsäkras de rättigheter som 

behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt,  

3. det står klart att åtgärden 

a. är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion 

och användning, och 

b. är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av 

anläggningen eller att trygga finansieringen eller uppföran-

det av anläggningen, och  

4. den tredimensionella fastigheten, om den är avsedd för bostadsända-

mål, är ägnad att omfatta minst tre bostadslägenheter. 

   I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har 

uppförts gäller dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får 

ske endast om  

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av 

anläggningen, och 

2. den tredimensionella fastigheten kan antas få användning för sitt 

ändamål inom en nära framtid. 

   Första och andra styckena tillämpas också vid fastighetsbildning som 

innebär att ett tredimensionellt fastighetsutrymme nybildas eller ombil-

das.  

   I 1 b § finns särskilda bestämmelser om fastighetsbildning som inne-

bär att en ägarlägenhetsfastighet nybildas eller ombildas. Lag 

(2009:183). 

 

1 b § 

Vid fastighetsbildning som medför att en ägarlägenhetsfastighet nybil-

das eller ombildas tillämpas 1 a § med de tillägg och avvikelser som 

anges i andra och tredje styckena.  

Fastighetsbildningen får ske endast om 

1. det står klart att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska 

omfatta inte inom åtta år före fastighetsbildningsbeslutet till någon 

del har använts som bostadslägenhet, och  

2. ägarlägenhetsfastigheten genom fastighetsbildningen kommer att 

ingå i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter. 

   Vid tillämpningen av 1 a § första stycket 2 ska det särskilt övervägas 

om det bör inrättas en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt 

anläggningslagen (1973:1149). Bestämmelserna i 1 a § första stycket 

3 och 4 tillämpas inte i fråga om ägarlägenhetsfastigheten.  

   Andra stycket 1 tillämpas inte vid sådan fastighetsbildning som avser 

överföring av ett utrymme från en ägarlägenhetsfastighet till en annan 

ägarlägenhetsfastighet. Lag (2009:183). 
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2 § 

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får fastig-

hetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet 

med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre 

avvikelser göras.  

   Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för 

bebyggande eller användning av mark än de som avses i första stycket, 

ska fastighetsbildning ske så att syftet med bestämmelserna inte mot-

verkas. Om det på grund av ett särskilt tillstånd får uppföras en byggnad 

eller vidtas en annan därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan 

bestämmelse, hindrar det som nu har sagts inte fastighetsbildning som 

behövs för att tillståndet ska kunna utnyttjas. Lag (2014:205).  

 

3 § 

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. Lag (1987:124). 

 

4 § 

Förutsätter fastighetsbildning att ny utfart till allmän väg anordnas eller 

befintlig utfart tages i anspråk, får fastighetsbildningen ej utan synner-

liga skäl äga rum, om väsentlig olägenhet därigenom skulle uppkomma 

för trafiken på vägen. 

 

           Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 

5 § 

För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall 

den ha sådan storlek, sammansättning och utformning att den medger 

att det företag som skall bedrivas på fastigheten ger ett godtagbart 

ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjlig-

heterna att kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på 

orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset av att sysselsättning och 

bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av 

att vården av natur- och kulturmiljön främjas.  

   Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet. Lag 

(1993:1340).  

 

6 § 

Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om 

åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för jord-

bruksnäringen. Lag (1993:1340). 
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  Undantagsbestämmelser 

           9 § 

Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller 

ombildas icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighets-

indelningen förbättras och en mer ändamålsenlig indelning icke mot-

verkas. 

10 § 

Om fastighetsbildning är till övervägande nytta från allmän synpunkt, 

får åtgärden äga rum även om den strider mot vad som ovan föreskrivits 

till skydd för jordbruksnäringen eller skogsbruket.  

 

 

7 § 

Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att 

möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av 

någon betydelse. Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte 

heller äga rum, om den innebär en skadlig delning av en skogsbruks-

fastighet. Lag (1993:1340). 

8 § 

Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför 

olägenhet av någon betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, 

om den är nödvändig för att möjliggöra en eljest angelägen ändring i 

fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för fiskevår-

den.  

   Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt 

första stycket hinder mot fastighetsbildningsåtgärd beträffande områ-

det, får bestämmas att fastighetsbildningen icke skall omfatta fisket, om 

fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig fastighets-

indelning eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om fastig-

hetsbildningen ej är av den betydelse som nu angivits, får sådan 

bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera 

fastigheter. 
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   Fastighetsbildning över kommungräns 

11§ 

Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske 

endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig 

fastighetsindelning eller om den kommunala indelningen blir lämpli-

gare.  

   Till fastighetsbildning som avses i första stycket skall inhämtas rege-

ringens eller länsstyrelsens medgivande, om lantmäterimyndigheten 

finner gränsändringen kunna medföra olämplig indelning i förvalt-

ningsområden. Medgivande skall alltid inhämtas, om kommun eller för-

samling begär det eller åtgärden innebär att hel fastighet överföres till 

annan domkrets för allmän underrätt.  

   Är fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra stycket, 

skall lantmäterimyndigheten anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag 

(1995:1394). 
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Lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet 
(SFS 1926:326), 19 kap. JDL 

Lagtextens lydelse vid införandet den 1 januari 1928. Med förkortningen KB 

avses Konungens befallningshavande (länsstyrelsen). 

 

19 kap. Om avstyckning 
 

1 §  

Från fastighet må i den ordning och under de villkor i detta kapitel 

omförmälas viss till gränserna bestämd ägovidd avskiljas genom 

avstyckning för att utgöra en fastighet för sig eller sammanläggas med 

annan fastighet, dock att, där ägovidd, som nu sagts, är avsedd att 

sammanläggas med annan fastighet, för avstyckningen tillika erfordras, 

att sådan sammanläggning efter vad därom är särskilt stadgat må äga 

rum.  

   Avstyckning i ett sammanhang av ett flertal smärre lägenheter för 

bostadsändamål eller för beredande av plats för industriella anlägg-

ningar eller i annat liknande syfte inom område, som icke är lagt under 

stadsplan, må ej ske med mindre KB godkänt plan för områdets ord-

nande. Lag samma vare, där eljest avstyckning ifrågakommer å ort, där 

större byggnadsverksamhet råder eller till följd av den omfattning, vari 

upplåtelser redan skett, eller av annan anledning är att förvänta.  

   Vid uppgörande av plan, varom nu sagts, skall iakttagas, att möjlighet 

beredes till anordnande ej mindre av lämpliga trafikleder samt öppna 

platser inom och utfartsvägar från det till avskiljande avsedda området 

än även, i den mån så prövas erforderligt, av ledningar för belysning, 

för tillförsel av vatten och för avlopp.  

 

2 §  

Avstyckning vare tillåten såväl av mark, som genom laga delning 

utbrutits för viss fastighet, som ock av mark, som är samfälld för flera 

fastigheter. Mark, som tillagts fastighet genom sämjedelning, må ej 

avstyckas, med mindre sämjedelningen kommit till stånd före denna 

lags ikraftträdande; i ty fall må genom avstyckning avskiljas högst en 

femtedel av nämnda mark. 

   Vad enligt detta kapitel gäller om stamfastighet skall, där avstyck-

ningen avser mark, som är samfälld för flera fastigheter, såvitt ej annor-

lunda stadgas, i tillämpliga delar gälla beträffande dessa fastigheter. 



 

 386 

3 §  

Ägovidd, som avstyckas, skall till omfång och belägenhet samt 

beskaffenhet i övrigt vara sådan, att den med hänsyn därtill och till eljest 

föreliggande förhållanden lämpligen kan antingen såsom fastighet för 

sig på varaktigt sätt användas för det med styckningen avsedda ändamål 

eller ock, där den skall sammanläggas med annan fastighet, bilda en 

fastighet gemensamt med denna.  

   Avstyckning må ej ske sålunda, att stamfastigheten ej lämpligen kan 

bestå såsom särskild fastighet.  

   Ej må avstyckning från jordbruksfastighet äga rum med mindre det 

kan antagas, att den fastighetsindelning, som genom avstyckningen 

eller, där avstyckningen äger rum för sammanläggning, genom avstyck-

ningen och sammanläggningen skulle uppstå, bereder ökande utkomst-

möjligheter för den jordbrukande befolkningen eller eljest är till gagn 

för jordbruksnäringen i orten.  

   Hör till fastighet, varifrån avstyckning skall ske, skogsmark, må 

avstyckningen ej ske på sådant sätt, att icke såväl stamfastigheten som 

avstyckad del, envar så framt däri ingå åker, äng eller därtill odlingsbar 

mark av den omfattning, att fastigheten varder tjänlig till jordbruk, i 

mån av tillgång erhåller för dess nyttjande för sådant ändamål erforder-

lig skog; skolande, då fråga är om avstyckning av mark för samman-

läggning med annan fastighet, vid beräkningen av behovet av skog 

tagas hänsyn även till skogstillgången å den fastighet, varmed den 

avstyckande delen är avsedd att sammanläggas. I ort med ringa skogs-

tillgång må dock, där det skogens för bestånd prövas angeläget eller 

eljest skäl därtill äro, avstyckning så verkställas, att skogsmarken i sin 

helhet tillfaller en i förrättningen ingående jordbruksfastighet. 

   Vad i tredje och fjärde styckena stadgas skall ej utgöra hinder för 

avstyckning av mark för tillgodoseende av behov av mindre lägenheter 

eller för beredande av plats för industriell anläggning eller därmed jäm-

förligt ändamål. 

 

4 §  

Avstyckning av område, som vid lantmäteriförrättning undantagits för 

gemensamt ändamål, må ej äga rum, där dess avskiljande skulle komma 

att medföra väsentligt men för någon av de fastigheter, för vilkas behov 

området undantagits. 
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5 §  

De för laga skifte i 2, 3, 6 och 7 kap. samt 18 kap. 3 § första stycket 

meddelande föreskrifter skola vid avstyckning i tillämpliga delar lända 

till efterrättelse, såvitt icke i detta kapitel är annorlunda stadgat.  

   Inom samhälle, där den för städerna gällande ordning för bebyggande 

skall iakttagas, samt inom område, för vilket Konungen jämlikt 1 kap. 

42 § av lagen om fastighetsbildning i stad eller 1 kap. 46 § andra stycket 

samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser förordnat, att stads-

plan skall upprättas eller meddelat särskilda föreskrifter med avseende 

å byggnadsverksamhetens ordnande, må avstyckning företagas även av 

annan person än lantmätare såvitt han äger behörighet innehava befatt-

ning såsom mätningsman i stad; och gälle därvid om sådan förrättnings-

man vad i denna lag om lantmätare är stadgat.  

   Skall avstyckning äga rum inom samhälle, där den för städerna 

gällande ordning för bebyggande skall iakttagas, har förrättnings-

mannen att minst åtta dagar förut underrätta byggnadsnämnden om tid 

och ställe för förrättningen.  

 

6 § 

Rätt att påkalla avstyckningsförrättning tillkommer fastighetens ägare 

samt, då ägovidd, som skall avstyckas, blivit överlåten till annan, jäm-

väl denne.  

   Efter skriftlig ansökning av sakägare må lantmätare företaga avstyck-

ning utan att förordnande till förrättningen meddelats.  

 

7 §  

Utan hinder av att kungörande och kallelse ej verkställts i den ordning, 

som i 3 kap. sägs, må avstyckningsförrätning företagas, därest fastig-

hetens ägare samt i fall, då ägovidd, som skall avstyckas, blivit överlå-

ten till annan, jämväl denne infinna sig eller av lantmätaren blivit minst 

åtta dagar förut bevisligen kallade till förrättningen samt fråga ej är om 

bestämmande av gräns mot fastighet, som ej ingår i förrättningen.  

 

8 §  

Avstyckning må verkställas utan biträde av gode män, såvitt icke lant-

mätaren eller sakägare finner biträde av gode män erforderligt.  

   Bestämmes under förrättningens gång, att gode män skola tillkallas, 

må det ej verka rubbning av åtgärd, som vidtagits därförinnan.  

 

9 §  

Har ägovidd, som skall avstyckas, blivit till annan överlåten, skall den 

därom upprättade avhandlingen införas i förrättningsprotokollet eller i 

styrkt avskrift biläggas detta. Är ägovidd, som avstyckas, avsedd att 

sammanläggas med annan fastighet, skall sådant i protokollet särskilt 

angivas.  
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10 § 

Bestämmande av gräns mot fastighet, som ej ingår i avstyckningsför-

rättningen, skall vid förrättningen ej äga rum, där det ej påfordras å 

någondera sidan eller av lantmätaren aktas nödigt.  

   Är fråga om avstyckning inom samhälle, där den för städerna gällande 

ordning för bebyggande skall iakttagas, eller inom område, för vilket 

Konungen jämlikt 1 kap. 42 § av lagen om fastighetsbildning i stad eller 

kap. 1 46 § andra stycket samma lag eller motsvarande äldre bestäm-

melser förordnat att stadsplan skall upprättas eller meddelat särskilda 

föreskrifter med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande, eller 

inom område, för vilket finnes av KB godkänd plan, varom i 1 § av 

detta kapitel stadgas, och sker i sammanhang med avstyckningsförrätt-

ningen bestämmande av sådan gräns, som avses i första stycket av 

denna paragraf, må avstyckningsförrättningen ej avslutas förrän den 

förrättning, varvid gränsfrågan behandlats, blivit genom laga kraft 

ägande beslut fastställd.  

 

11 §  

Till fastighet, som bildas genom avstyckning, må läggas högst tre 

skiften eller, där till stamfastigheten vid laga skifte utlagts flera än tre 

skiften, lika många skiften som tillhöra stamfastigheten, dock att, där 

avstyckningen avser mark, som är samfälld för flera fastigheter, skifte-

nas antal icke i något fall må överstiga tre. I den mån ägornas läge och 

beskaffenhet det medgiva skall åt ägovidd, som avstyckas, givas regel-

bunden och för dess nyttjande lämplig form. 

   Då fråga är om avstyckning av mark för sammanläggning med annan 

fastighet, skall tillses, att antalet skiften, vari den mark utlägges, och 

deras form ej må medföra hinder för sammanläggning efter vad därom 

är stadgat.  

 

12 §  

Avstyckning skall så verkställas, att såväl stamfastigheten som fastig-

het, som genom avstyckningen bildas, kommer att äga rätt till nödiga 

vägar.  

   Vid avstyckning skall bestämmas, om och i vad mån med avstyckad 

ägovidd skall följa rätt till delaktighet i område, som vid lantmäteriför-

rättning avsatts för gemensamt ändamål, i äga, som eljest är samfälld 

för stamfastigheten och annan fastighet, eller i särskilda rättigheter och 

förmåner, som tillkomma stamfastigheten; dock må, därest i ägovidd 

som avstyckas, ingår åker, äng eller därtill odlingsbar mark av den 

omfattning, att fastigheten varder tjänlig till jordbruk, och avstyck-

ningen ej sker för sådant ändamål, varom i 3 § sista stycket sägs, 

bestämmelse ej meddelas, varigenom den avstyckade ägovidden uteslu-

tes från rätt till delaktighet i allmänning eller därmed likställd sam-

fällighet, utan skall vad av stamfastigheten tillkommande andel i sådan 

samfällighet kan skäligen anses belöpa å den avstyckade ägovidden 

tilläggas denna.  
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   För de ändamål, med avseende å vilka sådant är tillåtet vid laga skifte, 

må jord eller lägenhet undantagas såsom för sakägarna gemensam eller 

servitut till förmån för en i förrättningen ingående fastighet läggas å 

annan sådan fastighet.  

   Avsättande av mark till gemensamhetsskog må äga rum i samman-

hang med avstyckning, där sakägarna därom träffa förening eller, om 

ägovidd, som skall avstyckas, ej blivit till annan överlåten, sådant 

bestämmes av fastighetens ägare.   

 

13 §  

Inom område, som ingår i tomtindelning, må avstyckning ej äga rum.  

   Avstyckning inom område, för vilket finnes fastställd stadsplan, må 

ej så verkställas, att stadsplanens genomförande eller kvarterens lämp-

liga indelning i tomter därigenom försvåras.  

   Inom område, för vilket Konungen jämlikt 1 kap. 42 § fjärde stycket 

av lagen om fastighetsbildning i stad eller jämlikt 1 kap. 46 § andra 

stycket samma lag eller motsvarande äldre bestämmelser förordnat, att 

särskilda föreskrifter skola tillämpas med avseende å byggnadsverk-

samhetens ordnande, må avstyckning ej så verkställas, att tillämpningen 

av sådan föreskrift motverkas.  

   Ej må inom samhälle, där den för städerna gällande ordning för 

bebyggande skall iakttagas, eller inom område, för vilket Konungen 

jämlikt 1 kap. 42 § av lagen om fastighetsbildning i stad eller motsva-

rande äldre bestämmelser förordnat att stadsplan skall upprättas eller 

meddelat särskilda föreskrifter med avseende å byggnadsverksamhet-

ens ordnande, i något fall avstyckning så verkställas, att markens ända-

målsenliga bebyggande försvåras.  

   Avstyckning inom område, för vilket finnes av KB godkänd plan, 

varom i 1 § sägs, må ej ske i strid mot samma plan eller så verkställas, 

att områdets lämpliga indelning i fastigheter därigenom försvåras.  

 

14 §  

Har överlåtelse av ägovidd, som skall avstyckas, icke ägt rum, 

ankomme på fastighetens ägare att, med iakttagande av vad i detta 

kapitel föreskrives, bestämma, huru avstyckningen skall verkställas.  

   Kunna, då fastigheten äges av flera gemensamt, dessa ej förena sig 

om sättet för avstyckningens verkställande, varde beslut meddelat, att 

avstyckningen ej kan äga rum.  

 

15 §  

Har ägovidd, som skall avstyckas, blivit till annan överlåten, skall den 

om överlåtelsen upprättade avhandlingen läggas till grund för avstyck-

ningsförrättningen.  

   Träffa sakägarna utöver vad avhandlingen innehåller överens-

kommelse i ämne, som angår förrättningen, såsom att med avstyckad 

ägovidd skall följa rätt till delaktighet i område, som vid lantmäteri-

förrättning avsatts för gemensamt ändamål, i äga, som eljest är samfälld 
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för stamfastigheten och annan fastighet, eller i särskilda rättigheter och 

förmåner, som tillkomma stamfastigheten, att jord eller lägenhet skall 

undantagas för gemensamt ändamål eller att servitut till förmån för en i 

styckningen ingående fastighet skall läggas å annan sådan fastighet, 

skall därom upprättas skriftlig förening.  

   Uppkommer mellan sakägarna tvist om den rätt, som enligt avhand-

lingen eller träffad förening tillkommer envar av dem, skall frågan 

underställas ägodelningsrättens prövning, och vile emellertid förrätt-

ningen.  

 

16 § 

Med ledning av de i detta kapitel givna bestämmelser skall avgöras, 

huruvida tillstånd till den ifrågasatta avstyckningen må meddelas.  

   Det åligger förrättningsmännen att verkställa utredning rörande de 

omständigheter, vilka äro av beskaffenhet att inverka på frågans avgö-

rande, att över vad vid utredningen förekommit upprätta skriftlig redo-

görelse, som bilägges protokollet, att, där ej sådant fall, varom i 19 § 

andra stycket sägs, föreligger, å karta utmärka, huru avstyckningen är 

avsedd att verkställas, samt att därefter avgiva utlåtande i frågan. Utlå-

tandet skall innehålla besked, huruvida tillstånd till avstyckningen med-

delas eller icke.  

 

17 §  

Där sakägare det yrkar eller förrättningsmännen på skäl, som i ty fall 

skola i protokollet särskilt angivas, så finna erforderligt, skall utlåtande, 

varom i 16 § sägs, underställas ägodelningsrättens prövning.  

   Beträffande sådan underställning skall vad i 4 kap. 4 § sista stycket 

stadgas äga motsvarande tillämpning. 

 

18 §  

I fråga om utlåtande, som i detta kapitel avses, skall vad i 4 kap. 8 § 

första och tredje styckena föreskrives äga motsvarande tillämpning.  

   Ej må den omständigheten att i det i 1 § andra stycket omförmälda 

fall avstyckningsplan blivit av KB godkänd utgöra hinder att vid med-

delande av tillstånd till avstyckningen medgiva mindre jämkningar i 

nämnda plan, vilka icke stå i strid emot de allmänna förutsättningarna 

för avstyckning. Påyrkas jämkning i avstyckningsplanen utöver vad nu 

är sagt, varde beslut meddelat, att avstyckningen ej kan äga rum.  

   Utan hinder därav att tillstånd meddelats till avstycknings utförande 

enligt viss plan, må vid avstyckningens verkställande företagas mindre 

jämkningar i planen av beskaffenhet, varom i andra stycket första pun-

kten härovan sägs. Påyrkas jämkning därutöver, varde beslut meddelat, 

att frågan om avstyckning förfallit. 
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19 §  

Lantmätaren åligger att utmärka avstyckningen å karta. Därest ej sak-

ägare påfordrar upprättande av fullständig karta eller äldre karta, på sätt 

i 6 kap. 1 § är föreskrivet, skall användas vid förrättningen, skall kartan 

upptaga allenast vad som finnes nödigt för att tydligt utmärka gränserna 

för avstyckat område, för mark, som undantagits för gemensamt ända-

mål, samt för den fastighet, från vilken avstyckningen sker, gränserna 

mellan sådana i sistnämnda fastighet ingående ägoslag, som redovisas 

i jordregistret, samt byggnader, vägar, vattendrag och dylikt.  

   Avstyckas mark, som är samfälld för flera fastigheter, eller utgör, då 

fråga är om mark, som hör till viss fastighet, vad som avstyckas högst 

hälften av fastighetens ägovidd, andelar i samfälld mark oberäknade, 

skall dock, där ej annat av sakägare påyrkas, å kartan upptagas allenast 

avstyckat område jämte den mark, som undantages för gemensamt 

ändamål, ävensom sådana fasta punkter och mätningsuppgifter, att 

varje kartlagt områdesläge i förhållande till stamfastigheten bliver fullt 

bestämt.  

   Å kartan skall tecknas beskrivning, som under hänvisning till varje å 

kartan upptaget område lämnar uppgift om arealen av däri ingående 

ägoslag ävensom i vad mån med avstyckad ägovidd följer rätt till del-

aktighet i mark, som vid lantmäteriförrättning avsatts för gemensamt 

ändamål, i äga, som eljest är samfälld för stamfastigheten och annan 

fastighet, eller i särskilda rättigheter och förmåner, som tillkomma 

stamfastigheten, så ock angående servitut, som till förmån för en i för-

rättningen ingående fastighet må hava lagts å annan sådan fastighet. 

Kan beskrivningen ej lämpligen tecknas å avstyckningskartan, skall den 

av lantmätaren införas i särskild handling.  

   Ägomätning må vid avstyckning äga rum endast i den mån sådan fin-

nes oundgängligen nödvändig för upprättande av karta och beskrivning 

på sätt i detta kapitel är föreskrivet.  

 

20 §  

Lantmätaren skall å marken utstaka samt, på sätt särskilt är föreskrivet, 

utmärka genom avstyckningen tillkomna gränser.  
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21 § 

Sedan gräns mellan stamfastigheten och avstyckat område ävensom 

rågångar och andra gränslinjer, som vid avstyckningen må hava 

bestämts, blivit utstakade och utmärkta samt alla till förrättningen 

hörande frågor i övrigt blivit avgjorda, skall förrättningen avslutas, och 

meddele lantmätaren underrättelse om vad som skall iakttagas för full-

följd av talan mot förrättningen.  

   Inom femton dagar från det förrättningen blivit avslutad skall ett 

exemplar av förrättningshandlingarna emot bevis, som bifogas koncept-

akten, tillställas sökanden eller, där flera sakägare finnas, den, som av 

dem härtill utses. Där förrättningshandlingarna icke utgivas å samman-

träde, må tillställandet ske med posten eller genom utmätningsmannen 

i orten.  

 

22 § 

Lantmätaren vare skyldig att emot stadgad lösen till vederbörande sak-

ägare utlämna ett exemplar av kartan inom fyrtiofem dagar från den 

dag, då beslut om fastställelse av förrättnigne meddelats, eller, i 

händelse talan mot beslutet må föras, från den dag beslutet vunnit laga 

kraft eller däremot förd talan ogillats; skolande i fråga om utlämnandet 

gälla vad i 21 § stadgas för det fall att förrättningshandlingarna ej 

utlämnas å sammanträde.  

 

23 §  

Den omständighet att fastställelse meddelas å avstyckning medför icke 

för ägaren vidsträcktare rätt att förfoga över fastigheten än lag och för-

fattningar eljest medgiva.  

 

24 §  

Häftar fastighet, varifrån avstyckning ägt rum, för tionde, ränta eller 

annan sådan avgäld eller eljest för allmänna utskylder och besvär, i vil-

kas utgörande det avstyckande området icke omedelbart deltager, eller 

för lån, som av allmänna medel lämnats för beredande av odlingsföre-

tag, eller för förskott av dylika medel för avlösning av frälseränta eller 

eljest för belopp, varför säkerhet på annan grund än inteckning eller 

jämlikt 11 kap. 2 § jordabalken åtnjutes, och utgör det avstyckade 

området ensamt eller tillsammans med vad redan må vara från fastig-

heten avsöndrat eller avstyckat mera än en femtedel av fastighetens 

ägovidd, skall i fråga om det avstyckade områdets ansvar för sådant 

åliggande vad i 37 § 3 mom. av förordningen d. 16 juni 1875 angående 

inteckning i fast egendom är stadgat om avsöndrad lägenhets ansvar för 

intecknad gäld äga motsvarande tillämpning.  

 

25 §  

Vad i detta kapitel är stadgat om ägare avser jämväl den, som innehar 

fastighet under ständig besittningsrätt eller såsom fideikommiss.  
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26 §  

Område, som varit anslaget till ständigt ryttare-, soldat- eller båts-

manstorp, må avstyckas till särskild fastighet utan hinder därav, att 

avstyckningen icke överensstämmer med vad i 3 § andra, tredje och 

fjärde styckena är för avstyckning i allmänhet stadgat. I avseende å 

avstyckning av sådant område skola bestämmelserna i 4 och 11 samt 

16-18 §§ icke heller tillämpas.  

 

27 §  

Kostnaderna för avstyckningsförrättning, vari flera hava del, skola för-

delas i enlighet med vad härutinnan mellan sakägarna överenskommits 

eller, där sådan överenskommelse ej träffats, efter vad i varje fall av 

förrättningsmännen prövas skäligt.  
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19 kap. 3 § JDL, lag 30 april 1937 (SFS 1937:164) 

19 kap. 3 § JDL efter revidering, lag 30 april 1937 (SFS 1937:164), i enlighet med 

prop. 1937:232. Lagtexten motsvarar 1938 års lydelse.  

  

19 kap. 3 § JDL 
 

Ägovidd, som avstyckas, skall till omfång och belägenhet samt 

beskaffenhet i övrigt vara sådan, att den med hänsyn därtill och till eljest 

föreliggande förhållanden lämpligen kan antingen såsom fastighet för 

sig på varaktigt sätt användas för det med styckningen avsedda ända-

målet eller ock, där den skall sammanläggas med annan fastighet eller 

fastightsdel, bilda en fastighet gemensamt med denna. Ej må avstyck-

ning ske sålunda, att stamfastigheten ej lämpligen kan bestå såsom sär-

skild fastighet eller, där den skall ingå i sammanläggning, bilda en 

fastighet gemensamt med den fastighet eller fastighetsdel, med vilken 

den skall sammanläggas.  

   I övrigt skall vid avstyckning iakttagas följande: 

1. Fastighet, avsedd till jordbruk, skall innehålla åker, äng eller därtill 

odlingsbar mark samt, där ej nedan i denna paragraf annorlunda 

stadgas, lämpligt belägen skog för tillgodoseende av nödigt hus-

behov, i den mån tillgång till sådan finnes; och skall tillses att å 

fastighetens mark i mån av behov kan erhållas tillgång till bete 

ävensom, där så finnes önskvärt och lämpligen kan ske, att möjlig-

het finnes till jordbrukets förstärkning genom nyodling. Skall 

sammanläggning äga rum i samband med avstyckningen, må vid 

uppskattningen av behovet av olika ägoslag nedräknas tillgång av 

motsvarande ägoslag å annan fastighet eller fastighetsdel, som 

skall ingå i sammanläggningen.  

2. Avstyckning från jordbruksfastighet må ej äga rum med mindre det 

kan antagas, att den fastighetsindelning, som genom avstyckningen 

eller, där sammanläggning skall äga rum, genom avstyckningen 

och sammanläggningen skulle uppstå, bereder ökade utkomstmöj-

ligheter för den jordbrukande befolkningen eller eljest är till gagn 

för jordbruksnäringen i orten. 
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3. Är fråga om avstyckning från jordbruksfastighet, skall om tilldel-

ning av skogsmark särskilt gälla,  

a) att i ort med riklig skogstillgång, där det med hänsyn till 

ortens näringsförhållanden, för så vitt dessa äro grundade på 

förutsättningar av varaktig natur, för drivande av självstän-

digt jordbruk i allmänhet är erforderligt att inom fastighetens 

gränser finnes skog utöver husbehovet, avstyckning må ske 

allenast så, att en var i förrättningen ingående jordbruks-

fastighet i mån av tillgång erhåller sådan skog, tillräcklig att 

utgöra varaktigt stöd för jordbruket; dock att avvikelse från 

vad nu stadgats må göras beträffande viss fastighet, såframt 

det är uppenbart, att den kan bestå såsom självständig fastig-

het utan tillgång av skog utöver husbehovet, samt jordbru-

kets fördel av stödskog icke därigenom minskas; 

b) att i ort med ringa skogstillgång avstyckning må så verk-

ställas, att skogsmarken i sin helhet tillfaller en i förrätt-

ningen ingående jordbruksfastighet, såframt det för skogens 

bestånd prövas angeläget;  

c) att i ort, där det med hänsyn till ortens näringsförhållanden, 

för så vitt dessa äro grundade på förutsättningar av varaktig 

natur, är uppenbart att för drivande av självständigt jordbruk 

icke är erforderligt att till jordbruksfastighet hör skogsmark, 

ägolott må avskiljas utan eljest föreskriven tilldelning härav. 

4. Vad under 1-3 stadgats skall ej utgöra hinder för avstyckning av 

mark för tillgodoseende av uppkommet behov av lägenheter för 

småbruk åt innehavare, som beräknas erhålla sin huvudsakliga 

bärgning annorledes än av eget jordbruk, eller av bostadslägenheter 

eller för beredande av plats för industriell, kommunikationsteknisk 

eller kulturell anläggning eller därmed jämförligt ändamål; dock att 

i fråga om småbrukslägenhet skall tillses, att å lägenhetens mark i 

mån av behov kan erhållas tillgång till bete, där så lämpligen kan 

ske. 
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19 kap. JDL, lag 19 september 1947 (SFS 1947:700) 

Ändringar i 19 kap. 1-5, 11-13,16, 18-19 och 26 §§ JDL, lag 19 september 1947 

(SFS 1947:700) i enlighet med prop. 1947:232. Lagtexten motsvarar 1948 års 

lydelse. Enbart ändringarna är redovisade. Med förkortningen KB avses 

Konungens befallningshavande (länsstyrelsen). 

  

19 kap. Om avstyckning 
 

1 §  

Från fastighet - - - - - - äga rum.  

   Avstyckning vare tillåten såväl av mark, som genom laga delning 

utbrutits för viss fastighet, som ock av mark, som är samfälld för flera 

fastigheter. Mark, som tillagts fastighet genom sämjedelning, må ej 

avstyckas, med mindre sämjedelningen kommit till stånd före den 1 

januari 1928; i sådant fall må genom avstyckning avskiljas högst en 

femtedel av nämnda mark.  

   Vad enligt detta kapitel gäller om stamfastighet skall, där avstyck-

ningen avser mark, som är samfälld för flera fastigheter, såvitt ej 

annorlunda stadgas, i tillämpliga delar gälla beträffande dessa fastig-

heter.  

   Vad här nedan stadgas om styckningsdel skall gälla, förutom del som 

avstyckas, jämväl stamfastigheten.  

 

2 §  

I ärende rörande avstyckning skall utredas, för vilket ändamål envar av 

styckningsdelarna är avsedd.  

   Varje styckningsdel skall till omfång och beskaffenhet i övrigt samt 

med hänsyn till belägenheten vara sådan, att den för sig eller, om den 

är avsedd att i samband med avstyckningen sammanläggas med annan 

mark, tillsammans med denna bildar fastighet som är varaktigt lämpad 

för sitt ändamål; dock må mark, som i och för sig eller efter samman-

läggning med annan mark bildar en lämplig fastighet, avstyckas från 

fastighet som redan förut icke är lämpad för sitt ändamål, om denna ej 

undergår försämring av någon betydelse.  

   Kan ej antagas, att styckningsdel skall inom nära förestående tid hava 

erhållit varaktig användning för det avsedda ändamålet, må avstyckning 

ej äga rum.  
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3 §  

1 mom. Avstyckning från jordbruksfastighet må ej äga rum, om änd-

ringen i fastighetsindelningen skulle för jordbruksnäringen medföra 

men av någon betydelse. Sker avstyckningen för jordbruksändamål, 

fordras, att ändringen i fastighetsindelningen kan antagas för jord-

bruksnäringen medföra fördel som överväger med delningen förenade 

olägenheter.  

   I ort, där det i allmänhet på grund av natur - och näringsförhållandena 

förutsättes, att jordbruksfastighet, som ej är att hänföra till stödjordbruk, 

har skog till husbehov eller eljest såsom stöd åt jordbruket, skall vid 

tillämpning av första stycket såsom menligt för jordbruksnäringen 

anses, att skogsmark skiljes från odlad jord, utan så är att skogsmarken 

tillägges jordbruksfastighet eller med hänsyn till skogstillgången i orten 

prövas icke behöva bibehållas vid jordbruket därstädes.  

   Vad i detta moment sägs utgör ej hinder mot avstyckning av skogs-

mark i enlighet med tillstånd, som Konungen meddelat jämlikt lagen 

angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva 

fast egendom.  

2 mom. Vid bedömande, hur jordbruksfastighet bör vara beskaffad, 

skall särskilt iakttagas följande.  

1. För att jordbruksfastighet, som ej är att hänföra till stödjordbruk, 

må anses lämpad för sitt ändamål erfordras, att den varaktigt kan 

giva brukaren och hans familj tillfredsställande bärgning. Fastig-

heten skall sålunda, allt efter ortens förhållanden och jordbrukets 

art, rymma för jordbruket erforderlig inrösningsjord så ock där-

utöver erbjuda annan behövlig naturtillgång, såsom skogbärande 

mark eller fiskevatten.  

Avstyckning, som i förening med sammanläggning är ägnad att 

varaktigt giva brukaren av den nybildade fastigheten en mera till-

fredsställande bärgning än förut, må dock, där ej någon för sitt 

ändamål varaktigt lämpad jordbruksfastighet undergår försäm-

ring av någon betydelse och ej heller eljest en mera ändamåls-

enlig fastighetsindelning motverkas, äga rum, även om den 

nybildade fastigheten ej är fullt lämplig.  

2. Är fastighet, som avses under 1, belägen i ort, varom förmäles i 

1 mom. andra stycket, skall den för att anses lämpad för sitt 

ändamål erbjuda tillgång till skog i den omfattning, som efter 

ortens allmänna förhållanden anses erforderlig för jordbruk av 

den storlek varom är fråga, utan så är att fastigheten uppenbar-

ligen ej har behov av sådan skogstillgång.  

3. Fastighet, som kan giva brukaren och hans familj allenast ett 

mindre bidrag till deras försörjning, må anses lämpad såsom 

stödjordbruk, om det med hänsyn till ortens förhållanden kan 

antagas, att han kan varaktigt erhålla en tillfredsställande bärg-

ning huvudsakligen genom kroppsarbete i annans tjänst eller 

genom hantverk, hemslöjd, fiske eller annan därmed jämförlig 

verksamhet.  
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4. Föreligger behov av bete, skall fastigheten rymma erforderlig för 

ändamålet lämpad inrösningsjord, om behovet ej är annorledes 

betryggande tillgodosett.  

3 mom. Mark, som är avsedd för skogsbruk, må ej uppdelas på olika 

fastigheter så, att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen under-

går försämring av någon betydelse. Prövas sådan åtgärd erforderlig 

för ändring i fastighetsindelningen som främjar jordbruksnäringen, 

må den dock ske, om därigenom icke uppkommer avsevärd olägenhet 

för skogsbruket.  

4 mom. Vad i första mom. stadgas utgör ej hinder mot avstyckning 

för bildande av stödjordbruk, som är till gagn ur allmän synpunkt.  

   Avstyckning, som innebär avsteg från vad i 2 eller 3 mom. sägs, må 

det oaktat äga rum, om den kan anses oundgängligen erfoderlig för 

att i annat hänseende vinna en i jämförelse med olägenheterna av del-

ningen betydande fördel för jordbruksnäringen.  

 

4 §  

Inom område, som ingår i stadsplan eller efter den 1 januari 1948 fast-

ställd byggnadsplan, skall vad i 2 och 3 §§ stadgas ej utgöra hinder mot 

avstyckning som överensstämmer med planen.  

   Föreligger eljest behov av bostadslägenheter eller av plats för indu-

striell, kommunikationsteknisk eller kulturell anläggning eller för annat 

därmed jämförligt ändamål och är fastighets delning i sådant fall till 

gagn jämväl ur allmän synpunkt, må ock avstyckning äga rum, ändå att, 

enligt vad i 2 och 3 §§ stadgas, hinder eljest skolat möta med hänsyn 

till återstående styckningsdels beskaffenhet, jordbruksnäringen eller 

skogsbruket; dock må kraven på styckningsdels beskaffenhet icke 

eftergivas, såvitt ändamålet med avstyckningen kan med mindre avsteg 

från nämnda krav tillgodoses på annat lämpligt sätt. I övrigt skall vid 

tillämpningen av vad i förevarande stycke är stadgat iakttagas att, i den 

mån jämkning kan ske, ändringen i fastighetsindelningen ej medför 

större men för jordbruksnäringen eller skogsbruket än som är nödigt.  

 

5 §  

De för - - - - - - annorlunda stadgat.  

   Avstyckning för bostadsändamål eller för beredande av plats för 

industriell anläggning eller i liknande syfte inom samhälle, där bygg-

nadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, samt inom annat 

område, för vilket stadsplan eller byggnadsplan fastställts eller jämlikt 

äldre lag förordnats att stadsplan skall upprättas, må företagas även av 

annan än lantmätare, såvida lantmäteristyrelsen förklarat honom 

skickad för uppgiften; och gälle därvid om sådan förrättningsman vad i 

denna lag om lantmätare är stadgat. Sådan behörighet må ej meddelas 

annan än den som må innehava befattning såsom mätningsman i stad. 
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Behörigheten må av lantmäteristyrelsen begränsas till att avse viss del 

av riket så ock återkallas, när skäl föreligger därtill.  

   Skall avstyckning äga rum inom ort, där skyldighet föreligger att söka 

byggnadslov, har förrättningsmannen att minst åtta dagar förut under-

rätta byggnadsnämnden om tid och ställe för förrättningen.  

 

11 §  

Fastighets ägor skola såvitt möjligt ligga i ett sammanhang och hava så 

regelbunden och för ändamålet lämplig form som förhållandena med-

giva, med hänsyn tagen jämväl väg- och vattenavledningssystemen.  

 

12 §   

Avstyckning skall - - - - - - nödiga vägar.  

   Vid avstyckning skall bestämmas, om och i vad mån med avstyckad 

ägovidd skall följa rätt till delaktighet i område, som vid lantmäteri-

förrättning avsatts för gemensamt ändamål, i äga, som eljest är samfälld 

för stamfastigheten och annan fastighet, eller i särskilda rättigheter och 

förmåner, som tillkomma stamfastigheten; dock må, där någon styck-

ningsdel skall utgöra eller tillhöra jordbruksfastighet, andel i allmän-

ning eller därmed jämförlig samfällighet, som är av vikt såsom stöd för 

jordbruket, icke tillfalla fastighet som ej är avsedd för jordbruk.  

   För de - - - - - - sådan fastighet.  

   Avsättande av - - - - - - fastighetens ägare.  

 

13 § 

1 mom. Inom område, som ingår i tomtindelning, må avstyckning ej äga 

rum.  

2 mom. Avstyckning inom område, för vilket enligt fastställd general-

plan, stadsplan eller byggnadsplan eller på annan grund särskilda 

bestämmelser med avseende å markens bebyggande gälla, må ej verk-

ställas så, att områdets ändamålsenliga bebyggande försvåras eller syf-

tet med bestämmelserna eljest motverkas; dock må KB medgiva undan-

tag, när särskilda skäl äro därtill.  

   Inom område, för vilket regionplan fastställts, skall ock denna beak-

tas.  

3 mom. Har inom visst område tätbebyggelse uppkommit eller är sådan 

bebyggelse att vänta inom nära förestående tid eller kan eljest avstyck-

ning av flera lägenheter framdeles förväntas, må, innan stadsplan eller 

byggnadsplan blivit fastställd, avstyckning icke verkställas så, att områ-

dets ändamålsenliga bebyggande försvåras eller lämplig planläggning 

av området eljest motverkas, och skall förty utom annat iakttagas, att 

vägar och allmänna platser kunna anordnas när behov därav upp-

kommer. Finnes fast fornlämning, skall därtill hörande område såvitt 

möjligt kunna avsättas till öppen plats. Med avseende å tillämpningen i 

övrigt av vad detta stycke stadgas äger KB meddela de anvisningar som 

prövas erforderliga.  

   När fråga väcks om upprättande av stadsplan eller byggnadsplan för 
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visst område eller om ändring av sådan plan, äger KB i erforderlig 

utsträckning meddela förbud mot avstyckning inom området utan KB:s 

medgivande. I den mån så finnes lämpligt äger KB bestämma, att 

avstyckning utan hinder av förbud som nyss sagts må äga rum därest 

länsarkitekten ej funnit anledning till erinran däremot.  

   Anvisningar och förbud varom förmäles i detta moment skola lända 

till efterrättelse utan hinder av förd klagan.  

4 mom. Erfordras enligt vad i 2 eller 3 mom. stadgas KB:s medgivande 

till avstyckning, må lantmätaren utan hinder av att sådant medgivande 

ej erhållits meddela tillstånd till avstyckningen under villkor att medgi-

vande lämnas och slutföra förrättningen. Om sakägare yrkar det eller 

lantmätaren finner olämpligt att fortsätta förrättningen, skall han för-

klara denna vilande och insända handlingarna i ärendet till överlantmä-

taren, som har att med eget yttrande anmäla det hos KB. Samma lag 

vare, om lantmätaren finner att avstyckning ej bör äga rum utan att fråga 

om upprättande av stadsplan eller byggnadsplan eller om ändring av 

sådan plan blivit prövad.  

 

16 § 

Med ledning - - - - - - må meddelas.  

   Det åligger - - - - - - eller icke.  

   Är fråga om avstyckning av mark för sammanläggning eller under 

villkor att stamfastigheten ingår i sammanläggning, skall den utredning, 

som i andra stycket sägs, avse jämväl sammanläggningens lämplighet 

ur fastighetsbildningssynpunkt. Förutsätter tillstånd till avstyckningen 

att sammanläggning äger rum, skall det angivas i det i samma stycke 

omförmälda utlåtandet. 

 

18 § 

I fråga - - - - - - motsvarande tillämpning. 

   Utan hinder därav att tillstånd meddelats till avstycknings utförande 

enligt viss plan, må vid avstyckningens verkställande företagas mindre 

jämkningar i planen, vilka icke stå i strid mot de allmänna förutsättning-

arna för avstyckning. Påyrkas jämkning därutöver, varde beslut medde-

lat, att frågan om avstyckning förfallit.  
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19 §  

Lantmätaren åligger att utmärka avstyckningen å karta. Därest ej sak-

ägare påfordrar upprättande av fullständig karta eller äldre karta, på sätt 

i 6 kap. 1 § är föreskrivet, skall användas vid förrättningen, skall kartan 

upptaga allenast vad som finnes nödigt för att tydligt utmärka gränserna 

för avstyckat område, för mark, som undantagits för gemensamt ända-

mål, samt för den fastighet, från vilken avstyckningen sker, gränserna 

mellan olika ägoslag inom denna fastighet samt byggnader, vägar, 

vattendrag och dylikt. Inom avrösningsjord vare dock ej erforderligt att 

redovisa gränserna för olika ägoslag, om sådan redovisning uppenbar-

ligen saknar betydelse för ärendets prövning.  

   Avstyckas mark - - - - - - fullt bestämt.  

   Å kartan - - - - - - särskild handling.  

   Ägomätning må - - - - - - är föreskrivet.  

 

26 §  

(Utgår) 
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Lag den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad 
(SFS 1917:269), 1 kap. 41 och 42 §§ FBLS samt 
provisoriska tillägg 1924 

Föreskrifter angående vissa områden å landet, 1 kap. 41 och 42 §§ FBLS. Inled-

ningsvis redovisas lagtextens lydelse vid införandet den 1 januari 1918. Därefter 

följer den lagstiftning som blev resultatet av 1924 års provisoriska lagstiftnings-

reform, 1925 års lydelse.  
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1 kap. Om stadsplan och tomtindelning 

Föreskrifter angående vissa områden å landet 

41 § 

Vad i detta kapitel är stadgat för stad skall äga motsvarande tillämpning 

för köping så ock för annan ort, för vilken på grund av förordnande, 

som meddelats enligt före den 1 januari 1908 gällande föreskrifter, 

byggnadsstadgan för rikets städer gäller.  

   Konungen må ock förordna, att detta kapitel skall äga motsvarande 

tillämpning för hamnplats, fiskläge eller annan ort med större samman-

trängd befolkning; och medföre sådant förordnande enahanda verkan, 

som enligt före den 1 januari 1908 gällande lag följt utav förordnande 

om tillämpning av byggnadsstadgan för rikets städer. Konungens 

befallningshavande åligger att, när omständigheterna sådant förord-

nande påkalla, efter kommunalstämmas och ortsinvånarnas hörande, 

med anmälan därom till Konungen inkomma.  

   Då förordnande, varom nu är sagt, meddelas för någon ort, äger 

Konungen förklara, att med avseende å viss bebyggd del av dess 

område skall gälla vad i 2 § sägs angående stadsplan, som av ålder 

består. Inom det område i övrigt, för vilket sådant förordnande gäller, 

må icke, förrän stadsplan blivit fastställd, nybyggnad äga rum, med 

mindre Konungens befallningshavande för särskilt fall därtill giver lov. 

Är stadsplan icke fastställd för ort, som i första stycket sägs, vare i fråga 

om sådant förklarande och om förbud mot nybyggnad lag samma. 

42 § 

Är större byggnadsverksamhet att förvänta inom område å landet, å vil-

ket 41 § icke äger tillämpning, äger Konungen förordna, att stadsplan 

för området skall upprättas; och må inom område, för vilket sådant för-

ordnande gäller, nybyggnad icke, förrän stadsplan blivit fastställd, äga 

rum, med mindre Konungens befallningshavande för särskilt fall därtill 

giver lov. 

   Framställning om förordnande, som nytt är nämnt, så ock om fast-

ställande av stadsplan samt, där sådant för området i dess helhet eller 

viss del därav finnes lämpligt, jämväl av särskilda bestämmelser i 

avseende å sättet för byggnadskvarterens användande må göras av 

Konungens befallningshavande eller av områdets ägare. Ej må sådan 

fastställelse meddelas utan att områdets ägare blivit hörd.  

   Sedan stadsplan blivit fastställd, må nybyggnad ej ske å mark, som 

enligt planen skall ingå i gata, torg eller annan allmän plats. Varder 

sedermera förordnande, som i 41 § sägs, för området meddelat, skall 

stadsplanen jämväl i övrigt vinna omedelbar tillämpning inom området. 
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Lag 23 maj 1924 om ändrad lydelse av 1 kap. 42 § i lagen den 

12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (SFS 1917:269) 

4 st. (nytt) 

Finnes stadsplan för område, varom i första stycket förmäles, tills 

vidare icke böra upprättas, men prövas behov av särskilda föreskrifter 

med avseende å byggnadsverksamhetens ordnande inom området före-

ligga, må Konungen meddela sådana föreskrifter. Framställning om 

meddelande av dylika föreskrifter göres av Konungens befallnings-

havande eller av ägare av jord inom området. Innan föreskrifter, varom 

nu är sagt, meddelas, skola kommunalfullmäktige i orten eller, där såd-

ana ej finnas, kommunalstämman, så ock ägare av jord inom området, 

där han ej själv gjort framställning, varom ovan sägs, ävensom befolk-

ningen därstädes genom Konungens befallningshavandes försorg 

erhålla tillfälle att yttra sig i ärendet.  

Lag 23 maj 1924 om ändrad lydelse av lagen den 12 maj 1917 om 

tillägg till lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyvning, ägostyck-

ning och jordavsöndring (SFS 1917:274) 

2 § (ny) 

Har Konungen jämlikt 1 kap. 42 § första stycket i lagen om fastighets-

bildning i stad eller motsvarande äldre bestämmelse förordnat, att stads-

plan för visst område skall upprättas, må ägostyckning inom det område 

icke ske på sådant sätt, att markens ändamålsenliga bebyggande försvå-

ras. 

   Lag samma vare beträffande ägostyckning inom område, i fråga om 

vilket Konungen jämlikt sista stycket av förenämnda paragraf meddelat 

särskilda föreskrifter med avseende å byggnadsverksamhetens ord-

nande, och skall härjämte i fråga om ägostyckning inom sådant område 

vad i 5 kap. 8 § andra stycket i lagen om fastighetsbildning i stad finnes 

stadgat äga motsvarande tillämpning.  

Lag 23 maj 1924 om ändrad lydelse av 21 § i lagen den 27 juni 1896 

om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring 

(SFS 1896:41) 

21 § 5 st. (nytt) 

Har Konungen jämlikt 1 kap. 42 § första stycket i lagen om fastighets-

bildning i stad eller motsvarande äldre bestämmelse förordnat, att stads-

plan för visst område skall upprättas, må avsöndring inom det område 

icke ske på sådant sätt, att markens ändamålsenliga bebyggande försvå-

ras. Lag samma vare beträffande avsöndring inom område, i fråga om 

vilket Konungen jämlikt sista stycket av förenämnda paragraf meddelat 

särskilda föreskrifter med avseende å byggnadsverksamhetens ord-

nande, och skall härjämte i fråga om ägostyckning inom sådant område 

vad i 5 kap. 8 § andra stycket i lagen om fastighetsbildning i stad finnes 

stadgat äga motsvarande tillämpning. 
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Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), 3 kap. FBL 

Villkor för fastighetsbildning, 3 kap. FBL. Lydelsen vid fastighetsbildnings-

lagens införande den 1 januari 1972.  

 

  

3 kap. Villkor för fastighetsbildning 

Allmänna lämplighets- och planvillkor 

1 §  

Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller 

ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsätt-

ningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid skall särskilt beaktas 

att fastigheten får lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar 

utanför sitt område samt att fastighet, som skall användas för bebyg-

gelse, kan få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.  

   Kan fastighet, som skall nybildas eller ombildas för nytt ändamål, 

icke antagas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig 

tid eller finnes med hänsyn till ändamålets art och övriga omständig-

heter ändamålet böra tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbild-

ning, får fastighetsbildningen ej äga rum.  

 

2 §  

Inom område med fastställd generalplan eller med stadsplan, tomtindel-

ning eller byggnadsplan skall fastighetsbildning ske i överensstäm-

melse med planen.  

   Gäller eljest särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller 

användning, såsom regionplan, utomplansbestämmelser eller natur-

vårdsföreskrifter, skall fastighetsbildning ske så, att syftet med bestäm-

melserna icke motverkas.  

   Om särskilda skäl föreligger, får undantag från planen eller bestäm-

melserna medges av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av bygg-

nadsnämnden. Även utan sådant medgivande får mindre avvikelse från 

planen eller bestämmelserna ske, om åtgärden är förenlig med planens 

eller bestämmelsernas syfte.  

   Får på grund av särskilt medgivande nybyggnad eller annan därmed 

jämförlig åtgärd företagas i strid mot plan eller bestämmelse som avses 

i första eller andra stycket, utgör denna paragraf ej hinder mot fastig-

hetsbildning som behövs för att medgivandet skall kunna utnyttjas.  
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3 § 

Har stadsplan eller byggnadsplan icke fastställts för visst område och 

har tätbebyggelse uppkommit eller är sådan bebyggelse att vänta inom 

en nära framtid eller kan eljest väntas att flera fastigheter avsedda för 

bebyggelse skall bildas, får fastighetsbildning icke ske, om åtgärden 

skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämp-

lig tätbebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området.  

 

4 §  

Förutsätter fastighetsbildning att ny utfart till allmän väg anordnas eller 

befintlig utfart tages i anspråk, får fastighetsbildningen ej utan synner-

liga skäl äga rum, om väsentlig olägenhet därigenom skulle uppkomma 

för trafiken på vägen.  

 

Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske 

5 §  

Jordbruksfastighet skall för att anses lämpad för sitt ändamål ha sådan 

storlek, sammansättning och utformning att den medger tillfreds-

ställande lönsamhet hos det företag som skall bedrivas på fastigheten.  

   Skogsbruksfastighet skall för att anses lämpad för sitt ändamål ha 

sådan storlek och utformning att den medger ekonomiskt tillfreds-

ställande skogsdrift.  

 

6 §  

Fastighetsbildning som berör jordbruksfastighet får äga rum endast om 

åtgärden är till övervägande nytta för jordbruksnäringen.  

   Åsyftas med fastighetsbildningen att nybilda eller förbättra fastighet 

som är avsedd för annat ändamål än jordbruk, får åtgärden dock ske om 

den icke medför olägenhet av någon betydelse för jordbruksnäringen.  

 

7 § 

Mark som är avsedd för skogsbruk får ej indelas på sådant sätt att möj-

ligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon 

betydelse.  
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8 § 

Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olä-

genhet av någon betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, 

om den är nödvändig för att möjliggöra en eljest angelägen ändring i 

fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för fiskevår-

den.  

   Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt 

första stycket hinder mot fastighetsbildningsåtgärd beträffande områ-

det, får bestämmas att fastighetsbildningen icke skall omfatta fisket, om 

fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig fastighets-

indelning eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om fastig-

hetsbildningen ej är av den betydelse som nu angivits, får sådan 

bestämmelse meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera 

fastigheter. 

  

Undantagsbestämmelser 

9 § 

Fastighetsbildning får äga rum, även om fastighet som nybildas eller 

ombildas icke blir varaktigt lämpad för sitt ändamål, såvida fastighets-

indelningen förbättras och en mer ändamålsenlig indelning icke mot-

verkas.  

 

10 §  

Om fastighetsbildning är till övervägande nytta från allmän synpunkt, 

får åtgärden äga rum även om den strider mot vad som ovan föreskrivits 

till skydd för jordbruksnäringen eller skogsbruket.  

 

Fastighetsbildning över kommungräns  

11 §  

Fastighetsbildning som medför ändring av gräns för kommun får ske 

endast om åtgärden är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig 

fastighetsindelning eller om den kommunala indelningen blir lämpli-

gare.  

   Till fastighetsbildning som avses i första stycket skall inhämtas 

Konungens eller länsstyrelsens medgivande, om fastighetsbildnings-

myndigheten finner gränsändringen kunna medföra olämplig indelning 

i förvaltningsområden. Medgivande skall alltid inhämtas, om kommun 

eller församling begär det eller åtgärden innebär att hel fastighet över-

föres till annan domkrets för allmän underrätt.  

   Även fastighetsbildning beroende av medgivande enligt andra 

stycket, skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla förhållandet till 

länsstyrelsen.  
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Lämplighetsprövning vid finsk fastighetsbildning 

Föreliggande arbete har utförts av Roger Ekman1 och Linda Sabel 2018, som en 

bilaga till doktorsavhandlingen Samhällets styrning av fastighetsindelningen. 

1 Bakgrund, syfte och metodik 

I denna bilaga beskrivs vilka villkor som gäller i Finland för genomförandet av 

fastighetsbildning, med särskilt fokus på åtgärden styckning. Beskrivningen utgör 

i stora delar en jämförelse med de svenska villkoren som återfinns i 3 kap. svenska 

FBL. Finsk fastighetsbildning har valts som jämförelseobjekt på grund av att den 

visar både stora likheter och stora skillnader med svensk fastighetsbildning. En 

skillnad länderna emellan rör vilka fastighetsbildningsvillkor som ställs upp för 

att en förrättningsåtgärd ska kunna genomföras. Jämförelsen har också ett vidare 

syfte. Genom att jämföra det svenska regelverket med motsvarigheten i ett annat 

land ökar förståelsen för det egna systemet. Sammantaget utgör denna bilaga ett 

underlag för utveckling av svensk fastighetsbildning. 

Fastighetsbildning är i båda länderna en statlig angelägenhet med vissa 

kommunala inslag. Handläggningen utförs som huvudregel i alla delar av en stat-

lig myndighet (i vissa fall en kommunal myndighet), och ungefär samma åtgärder 

kan vidtas inom ramen för fastighetsbildningsförrättningar i Sverige och i 

Finland. Ett skäl till likheterna kan antas vara den gemensamma historien som 

bland annat innebar att när 1734 års jordabalk kom till och storskiftesreformen 

genomfördes var Finland en del av Sverige. När länderna separerades 1809 tog 

fastighetsbildningens utveckling så småningom lite olika banor.  

Jämförelsen baseras dels på studier av finsk lagstiftning och dess förarbeten 

tillsammans med annan litteratur inom området, dels på information från ett antal 

finska experter. Dessa experter är framförallt utvecklingsdirektör Pekka Halme 

och lantmäteriråd Markku Markkula, båda vid finska Lantmäteriverket, och 

professor emeritus Arvo Vitikainen, Aalto universitet. Informationen har särskilt 

lämnats vid ett fysiskt möte på det finska Lantmäteriverkets huvudkontor i 

Helsingfors den 7 december 2017 (Ekman och Sabel 2017). Mötet förbereddes 

via mejlkontakter med berörda experter som fick ta del av ett utkast till jämförelse 

och de frågor som särskilt behövde diskuteras på mötet. Efter genomfört möte fick 

experterna möjlighet att justera minnesanteckningarna samt i ett senare skede 

även lämna synpunkter på innehållet i denna bilaga (Halme 2018, Markkula 2018 

och Vitikainen 2018). Korrespondens och samtal har som en utgångspunkt haft 

sex svenska rättsfall vilka beskrivs i avhandlingen (kapitel 6). De valda rättsfallen 

är ett resultat av en studie av den gällande rättstillämpningen avseende 3 kap. 

                                                      
1 Roger Ekman arbetar som Senior adviser vid Lantmäteriet i Gävle. 
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svenska FBL och beskriver fastighetsbildningsåtgärder som har vägrats av dom-

stol. Med bortseende av att två mål innehåller tvångsinslag, dvs. enbart sett till 

lämplighetsprövningen och skyddet för jord- och skogsbruksmark, bedömdes 

samtlig fastighetsbildning vara tillåten i Finland (Ekman och Sabel 2017).  

I jämförelsen ingår även en studie av fastighetsstrukturen i Sverige och 

Finland baserad på officiell statistik. 

2 Den finska fastighetsbildningslagstiftningens  
utveckling 

Fram till 1809 var Finland en del av Sverige och hade samma lagstiftning för 

fastighetsbildning som Sverige. Den finska fastighetsbildningslagstiftningen 

utvecklades under 1800-talet med Tyskland som förebild. Finland har i princip 

kopierat det tyska skiftessystemet. Under 1900-talet har Finland återigen blivit 

mer influerat av den svenska lagstiftningen (Ekman och Sabel 2017). 

I förordningar om delning av jord av år 1864 och 1883 tilläts under vissa 

omständigheter delning av hemman och att skattemässigt osjälvständiga lägen-

heter avstyckades från ett hemman. Det var alltså inte fritt att dela upp mark på 

landsbygden. År 1895 kom en förordning som lindrade de regler som begränsade 

styckning, samtidigt som det också blev lättare att klyva fastigheter. Friheten 

ökade därmed. Med 1916 års förordning angående skiftesväsendet avlägsnades i 

princip alla begränsningar som gällde delning av fastigheter. Friheten blev då i 

det närmaste total. År 1953 kom en ny skifteslag i Finland, som i fråga om villkor 

och förfarande till betydande delar byggde på 1916 års förordning (RP 227/1994 

rd s. 6). 

Utvecklingen i städerna var annorlunda än den ovan beskrivna. Liksom i 

Sverige har det i Finland länge varit stadens ansvar att dela in marken i tomter 

inom stadsplan. De finska städernas byggnadsordningar innehöll från mitten av 

1800-talet bestämmelser om att stadsplanerna skulle visa indelningen av kvarter i 

byggnadstomter och att byggandet skulle ske i överensstämmelse med stads-

planen. I och med detta blev stadsplanens tomter enheter för byggande. 

Stadsplanen hade från början en direkt fastighetsbildande verkan. Marken var 

ursprungligen i stadens ägo (donationsjord) varför inga äganderättsliga frågor 

normalt behövde regleras. I vissa fall behövde dock detta ske genom expropriation 

efter att planen beslutats. Någon särskild fastighetsbildningsåtgärd behövdes inte.  

År 1926 blev det möjligt att införliva enskild jord i städer (RP 227/1994 rd 

s. 7). Med 1931 års stadsplanelag (145/1931) upphörde stadsplanens fastighets-

bildande verkan. Fastighetsbildningen skulle nu ske enligt en samma år till-

kommen lag om skiftesväsendet, tomtmätning och registrering av fastighet i stad 

(232/1931) samt en förordning om antecknande i jordregistret av å stadsområde 

befintliga lägenheter (404/1931). Förordningen ersattes 1936 av förordning 
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angående skiftesväsendet, tomtmätning och registrering av fastighet i stad 

(123/1936). 

År 1960 trädde en lag om skifte inom planläggningsområde i kraft. Genom en 

ändring 1990 (29/1990) tydliggjordes vilka begränsningar i fastighetsbildningen 

som gällde inom stadsplan, byggnadsplan och strandplan. Utgångspunkten var att 

förutsättningarna för byggande inte avgörs i fastighetsbildningen utan genom 

planläggning eller i bygglov (RP 227/1994 rd s. 7 f.).  

År 1997 infördes i Finland en ny fastighetsbildningslag (554/1995), som bland 

annat ersatte tidigare lagar om skifte (gällande landsbygden), skifte inom plan-

läggningsområde och sammanslagning av jordlägenheter. En avsikt med den nya 

lagen var att främja bildandet av fastigheter genom att effektivisera och förenkla 

förfarandet och öka fastighetssystemets klarhet och tillförlitlighet. I det följande 

benämns lagen finska FBL. 

Det primära syftet med fastighetsbildning är att – oberoende av markanvänd-

ningen – individualisera det område som är föremål för visst ägande på ett sådant 

sätt att det kan registreras som fastighet i fastighetsregistret. Den grundläggande 

styrningen av byggandet och av annan markanvändning hör till byggnadslagstift-

ningen, och ansvaret för de nämnda uppgifterna ligger på de myndigheter som 

handhar byggnadslov och planläggning (RP 227/1994 rd s. 12). I Finland är, med 

andra ord, bildande av fastigheter och beslut om vad marken får användas till 

skilda frågor. Några undantag från denna princip finns dock, se nedan. 

2.1 Fastighetsbildningsåtgärder i Finland 

Det nordiska samarbetsprojektet ”Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejen-

dom i de nordiske lande” (Kort och Matrikelstyrelsen 2006) har, tillsammans med 

den finska fastighetsbildningslagen (554/1995), använts som underlag för 

beskrivningen av fastighetsbildningsåtgärder i Finland. 

2.1.1 Styckning 

Den vanligaste finska fastighetsbildningsåtgärden är styckning, motsvarande det 

svenska avstyckningsinstitutet. Av de 17 368 anhängiggjorda (initierade) ären-

dena vid Lantmäteriverket 2016 var 12 905 styckningar (Lantmäteriverkets 

årsstatistiker 2016). En styckningsåtgärd kan inledas genom att fastighetsägaren 

ansöker om styckning hos Lantmäteriverket. I sådant fall sker en eventuell över-

låtelse efter att den nya fastigheten bildats och införts i fastighetsregistret. Alter-

nativt kan styckningen inledas med att ett köp av en del av en fastighet upprättas 

och att lagfart söks hos inskrivningsmyndigheten. Den överlåtna fastighetsdelen 

som ännu inte varit föremål för fastighetsbildning benämns då outbrutet område. 

I det fallet är det inskrivningsmyndigheten som anhängiggör styckningsärendet 

vid Lantmäteriverket i samband med att lagfarten beviljas. En sådan styckning 
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innebär att ett outbrutet område ges bestämda gränser och införs i fastighetsregist-

ret som en egen fastighet.  

Det finns situationer då en styckning inte kan genomföras i enlighet med det 

köp som ligger till grund för åtgärden. Det kan till exempel avse en byggplats 

inom strandskydd som saknar stöd i en så kallad stranddetaljplan, eller en åtgärd 

som strider mot en gällande detaljplan. Köpet gäller då fortfarande, men någon 

fastighet kan inte bildas. Det outbrutna området kommer därför att fortsätta redo-

visas i lagfarts- och inteckningsregistret, såvida inte köpeavtalet innehåller en 

överenskommelse om att köpet ska gå tillbaka i en sådan situation. Området 

redovisas också på registerkartan med en särskild symbol, som ett område eller 

som en punkt.  

I Jord- och skogsbruksutskottets betänkande från 2010 (28/2010 s. 3 f.) fram-

håller utskottet betydelsen av uppgifterna i fastighetsdatasystemet för att mark-

naden ska få korrekt information om markägandet. Förekomsten av outbrutna 

områden som inte blivit föremål för styckning ses som ett växande problem. 

Enligt utskottet inleddes till exempel under åren 1997–2006 inom Nylands lant-

mäteribyrås distrikt (vid tiden var fastighetsbildningsverksamheten uppdelad på 

13 lantmäteribyråer) 151 styckningsförrättningar som gällde outbrutna områden 

som inte ledde till att någon fastighet kunde bildas. Utskottet anser att reglerna 

om begränsningar i möjligheterna att genomföra styckning (4 kap. 33 § finska 

FBL) bör ses över.  

Enligt en uppgift från Lantmäteriverket fanns vid slutet av 2017 cirka 13 000 

outbrutna områden i landet registrerade. Antalet registrerade fastigheter (lägen-

heter) 2016 var enligt Lantmäteriverkets årsstatistiker 2 291 634 stycken. 

2.1.2 Ägobyte 

Ägobyte innebär att markområden byts mellan fastigheter, vilket i Sverige 

närmast motsvaras av fastighetsreglering. Åtgärden förutsätter i normalfallet en 

överenskommelse (ett avtal) mellan fastighetsägarna.  

Utan avtal får ägobyte företas om det gäller ett område som är obetydligt och 

som medför betydande olägenhet för användningen av en angränsande fastighet. 

Det kan också gälla ett område som är avskilt från fastigheten i övrigt så att ägaren 

inte kan använda det ändamålsenligt, men som betydligt mer ändamålsenligt kan 

användas tillsammans med en angränsande fastighet. Ett tredje skäl är när åtgär-

den behövs för att åstadkomma en lämpligare gräns (8 kap. 58 § 2 st. finska FBL). 

Utan avtal får ägobyte också företas för att bilda en fastighet av en tomt eller 

av en byggplats som passar in i en detaljplan, dock endast om de områden som 

byts skall användas för samma ändamål enligt detaljplanen (8 kap. 58 § finska 

FBL). 

Ägobyte får inte företas så att det skadar klarheten i fastighetssystemet eller 

medför nämnvärd olägenhet för användningen av en fastighet som deltar i ägo-

bytet (8 kap. 57 § finska FBL). Det första villkoret saknar motsvarighet i svenska 

FBL. Att nämnvärd olägenhet inte får åsamkas deltagande fastighet har däremot 



Bilaga 7 

 415 

sin motsvarighet i 5 kap. 8 § svenska FBL. I Finland saknas dock möjligheten att 

avtala bort detta ”olägenhetsvillkor”, något som är möjligt i Sverige (jfr i 5 kap. 

18 § 1 st. 3 p. svenska FBL). Enligt de finska experter som tillfrågats är det ytterst 

ovanligt att ett avtalat ägobyte inte kan genomföras på grund av de nämnda vill-

koren. 

2.1.3 Nyskifte 

Nyskifte motsvaras närmast av det svenska begreppet omarrondering, dvs. att 

inom ett avgränsat område fördela om jord- och skogsbruksmark i syfte att erhålla 

mer ändamålsenliga fastigheter. I 9 kap. 67 § 1 st. finska FBL uttrycks det som att 

nyskiftet ska förbättra fastighetsindelningen och fastigheternas skiftesläggning 

samt främja användningen av fastigheterna. För åtgärden gäller också ett båtnads-

krav (nyttan ska vara större än kostnaderna). Nyskifte kan också genomföras för 

att minska de skadliga effekterna av infrastrukturutbyggnad och liknande (pro-

jektnyskifte). 

2.1.4 Klyvning 

För klyvning gäller samma delningsbegränsningar som för styckning. Dessutom 

ska de nya fastigheterna planeras så att varje fastighets ägor är ändamålsenligt 

belägna och så att fastighetsdelarna både till storleken och formen är så lämpliga 

som möjligt för det planerade ändamålet (7 kap. 52 § finska FBL och RP 227/1994 

s. 31). I fallet klyvning ställs med andra ord krav på ändamålsenlighet som inte 

gäller för styckning.  

De finska fastighetsbildningsåtgärderna nyskifte och klyvning är relativt ovan-

liga, varför det fortsatta resonemanget fokuserar på styckning och ägobyte. 

2.2 Villkor för fastighetsbildning i olika situationer 

I detta avsnitt läggs särskild tonvikt på åtgärden styckning, som är den helt domi-

nerande åtgärden i finsk fastighetsbildning (se statistik ovan), och till viss del även 

ägobyte.   

2.2.1 Fastighetsbildning inom detaljplan 

Enligt 11 kap. 78 § markanvändnings- och bygglagen (5.2.1999/132, MBL)2 ska 

kvarter inom detaljplan indelas i tomter om det är nödvändigt för att reglera mark-

användningen. Tomtindelningen skall vara bindande när områdets centrala läge, 

kvarterets exploateringsgrad eller fastighetssystemets klarhet kräver det. Inom 

                                                      
2 Markanvändnings- och bygglagen motsvaras närmast av den svenska plan- och bygglagen. 
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området för en bindande tomtindelning får styckning inte genomföras så att det 

vid förrättningen uppkommer en ny fastighetsgräns som avviker från gränsen för 

ett byggnadskvarter eller för en sådan tomt som följer tomtindelningen. Fastig-

hetsbildning måste alltså ansluta till gränser i tomtindelningen, om denna är 

bindande. Skulle ett köpeavtal avse dels mark inom bindande tomtindelning, dels 

mark inom tomtindelning som inte är bindande, så måste man bilda två (eller 

flera) separata fastigheter. En fastighet kan alltså inte bestå av mark av båda dessa 

slag. Dessa regler stämmer relativt väl överens med vad som i Sverige kan regle-

ras genom detaljplan med fastighetsindelningsbestämmelser.  

Där bindande tomtindelning inte finns ska styckning inom ett detaljplaneom-

råde ske på ett sätt som inte äventyrar genomförandet av planen (4 kap. 32 § finska 

FBL). Regeln motsvarar närmast den som återfinns i 3 kap. 2 § svenska FBL 

(fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan).  

En förutsättning för ägobyte inom ett detaljplaneområde är att det främjar 

bildandet av tomter eller ändamålsenliga byggplatser alternativt fastigheter för 

andra markanvändningsändamål enligt planen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att inom detaljplan motsvarar regelverket 

i Finland i hög utsträckning det i Sverige. 

2.2.2 Fastighetsbildning utanför detaljplan, styckning för byggnadsändamål 

Där detaljplan inte gäller finns det både tydliga likheter och skillnader mellan 

svensk och finsk fastighetsbildning i fråga om de krav som ställs för att en fastig-

hetsbildningsåtgärd ska kunna genomföras. Finska FBL hänvisar i 4 kap. 33 § till 

MBL när det gäller fastighetsbildning för byggnadsändamål utanför detaljplan. 

Enligt 14 § i denna lag ska kommunen besluta om en byggnadsordning som kan 

ha föreskrifter om byggplatser, ordnandet av vatten och avlopp, definieringen av 

ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter. För dessa 

fastighetsbildningssituationer ligger alltså en stor del av ansvaret för vilka krav 

som ska gälla nya fastigheter på kommunen. I Sverige regleras detta direkt i FBL 

samt i PBL. Det innebär att det inte är möjligt att direkt jämföra lämplighetskraven 

i Sverige med de i Finland när det gäller fastighetsbildning utanför detaljplan för 

byggnadsändamål. Beroende på vad en enskild kommun beslutar kan regelverket 

likna det svenska, eller vara betydligt mindre krävande. Till exempel finns i 

byggnadsordningen för Ingå kommun en regel om att bostadshus ska ha tillräcklig 

tillgång till hushållsvatten av lämplig kvalitet (Ingå kommun 2013 s.7). Detta 

motsvarar villkoret i 3 kap. 1 § svenska FBL om att en fastighet som ska användas 

för bebyggelse ska få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.  

Det finns också generella regler för byggplatser utanför detaljplan i 17 kap. 

116 § MBL som stadgar: ”En byggplats utanför detaljplaneområdet skall vara 

lämplig för sitt ändamål, lämplig för byggande och tillräckligt stor, dock minst 

2000 kvadratmeter. Vid bedömningen av byggplatsens lämplighet skall bland 

annat beaktas att det inte finns risk för översvämning, ras eller jordskred på bygg-

platsen. Dessutom skall byggnaderna kunna placeras på tillräckligt avstånd från 
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fastighetens gränser, allmänna vägar och grannens mark.” Styckas en byggplats 

mindre än 2000 kvadratmeter kommer den med största sannolikt inte att kunna 

bebyggas. Kommunens byggnadsordning kan dessutom höja minimigränsen 

rörande areal för när bygglov kan beviljas. I till exempel Ingå kommun gäller ett 

minimikrav på 5000 kvadratmeter (Ingå kommun 2013 s. 11). Någon övre gräns 

för en bostadsfastighets storlek finns inte (Ekman och Sabel 2017). 

Någon regel om att en fastighet för bebyggande utanför detaljplan måste vara 

minst ett visst antal kvadratmeter stor finns varken i svenska FBL eller i PBL. I 

övrigt motsvaras 17 kap. 116 § MBL i huvudsak av 3 kap. 1 § svenska FBL.  

En byggnadsordning kan också definiera vilka områden som är i behov av 

planering. Inom ett sådant område krävs att byggande: 

1) inte förorsakar olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, general-

planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen,  

2) är lämpligt med tanke på skapande av samhällstekniska nät och trafik-

leder samt trafiksäkerheten och tillgängligheten till tjänster, och 

3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av 

särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekrea-

tionsbehoven (18 kap. 137 § MBL). 

2.2.3 Fastighetsbildning utanför detaljplan, styckning för andra ändamål än 
bebyggande 

Finska FBL saknar reglering av styckning för andra ändamål än byggande utanför 

detaljplan. En styckning som inte gäller en byggplats ska alltid utan vidare pröv-

ning genomföras i enlighet med det köp som ligger till grund för åtgärden. Detta 

för att den, med finskt synsätt, endast syftar till att lägga fast den nya gränsen och 

registrera den nya fastigheten i fastighetsregistret. Som exempel kan nämnas 

styckning för jordbruks- eller skogsbruksändamål. Det kan även handla om ända-

mål som överhuvudtaget inte godkänns som grund för fastighetsbildning i 

Sverige, exempelvis för att varaktighetsvillkoret inte uppfylls. 

2.2.4 Fastighetsbildning inom strandområde 

Etablering av en byggplats inom strandområde kräver stöd i detaljplan om inte 

kommunens byggnadsordning undantagit stranden från det kravet (10 kap. 72 § 

MBL) eller om kommunen beviljat undantag från reglerna (23 kap. 171 § samma 

lag). Termen strandområde är inte exakt definierad i lagstiftningen utan avgörs 

från fall till fall. Rättspraxis indikerar att strandskyddet sträcker sig 100–250 

meter från strandkanten (Ekman och Sabel 2017). Avgränsningen förefaller vara 

mer flexibel med större hänsynstagande till topografin i Finland än i Sverige 
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(huvudregeln i Sverige är att strandskyddet sträcker sig 100 meter från strand-

linjen, men kan utökas till 300 meter av länsstyrelsen, enligt 7 kap. 14 § miljö-

balken). 

Utformningen av bostadsfastigheter styrs av detaljplanen, då en sådan finns. 

Det existerar inget formellt hinder mot att annan mark än det som kan betraktas 

som hemfridszon kommer att ingå i en bostadsfastighet. Om det finns en gällande 

detaljplan är det dock den som avgör hur marken får användas.  

Finland har en allemansrätt som till sitt innehåll har stora likheter med den 

svenska. Ingår allemansrättsligt tillgänglig mark (dvs. mark utanför hemfrids-

zonen) i en bostadsfastighet så gäller allemansrätten även där (Miljöministeriet 

2016), se även avsnitt 3.2. En skillnad mellan ländernas regelverk är dock att det 

i Finland inte finns någon regel som förhindrar att en markägare, med staket eller 

andra anordningar, hindrar allmänhetens tillträde till allemansrättsligt tillgänglig 

mark (Ekman och Sabel 2017). 

3 Tillåten fastighetsbildning i Sverige respektive 
Finland 

3.1 Undersökta rättsfall 

Beskrivningen nedan fokuserar på skillnaderna mellan de två länderna. Enligt 

redogörelserna ovan är fastighetsbildning inom detaljplan liksom för bebyggelse 

utanför detaljplan i hög grad överensstämmande, varför de situationerna inte 

behandlas vidare här. Urvalet av de rättsfall som har lagts till grund för jämförel-

sen mellan länderna är ett resultat av den studie av gällande rätt som genomförs i 

avhandlingen (kapitel 4). Rättsfallen illustrerar rättstillämpningen avseende olika 

villkor i 3 kap. FBL och ger en bild av de begränsningar avseende fastighets-

indelningen som följer av det nuvarande regelverket. De utvalda rättsfallen repre-

senterar följande fastighetsbildningssituationer. Med mål avses Lantmäteriets 

rättsfallsreferat om inte annat anges. 

• Utökning av en bostadsfastighet med strandområde (mål 15:27) 

• Stor bostadsfastighet inom strandskyddat område (mål 09:4) 

• Stor bostadsfastighet med kompletterande ändamål (mål 15:36) 

• Avstyckning av brukningscentrum (mål 06:16) 

• Bostadsfastighet med skogsmark (Svea hovrätt F 5994-16)3  

• Klyvning av en skogsfastighet (mål 95:13) 

                                                      
3 Dom 2017-06-15. Rättsfallet ingår inte i Lantmäteriets rättsfallssamling. 
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De nu uppräknade rättsfallen har utgjort underlag för diskussionen med de finska 

experterna. Utvärderingen utvecklas inte närmare här men framgår av mötesan-

teckningarna (Ekman och Sabel 2017). Av jämförelsen med Finland framgår att 

fastighetsbildningen i samtliga presenterade rättsfall skulle gå att genomföra i 

Finland, förutsatt att de grundas på frivilliga överenskommelser. Den efterfrågade 

fastighetsbildningen förhindras alltså inte av någon lämplighetsprövning eller av 

andra allmänna villkor till skydd för enskilda eller allmänna intressen. 

3.2 Bostadsfastigheter inom strandskydd 

Regelverken i de två länderna är likartade när det gäller tillskapandet av en ny 

bostadsfastighet inom strandskyddat område. Däremot skiljer det i fråga om vil-

ken mark som kan läggas till en bostadsfastighet. Finns detaljplan för området så 

gäller planens regler i första hand. Liksom i Sverige utgår regleringen i Finland i 

hög grad från vad som kan anses tillhöra bostadens hemfridszon, och inom denna 

är allemansrätten utsläckt (Miljöministeriet 2016). Det betyder att om en bostads-

fastighet är större än hemfridszonen så är resten av fastigheten allemansrättsligt 

tillgänglig. Det finns dock inte något förbud mot att uppföra stängsel eller murar 

utanför hemfridszonen. I Sverige är användningen av mark inom strandskydd 

reglerat i 7 kap. 15 § miljöbalken. Dessutom finns det villkor i 3 kap. 2 § FBL 

som i praktiken förhindrar att allemansrättsligt tillgängliga strandområden tillförs 

en bostadsfastighet. I Finland finns det inte något hinder mot att till en bostads-

fastighet lägga mark där strandskyddsregler gäller. 

De experter som tillfrågats känner inte till någon diskussion i Finland om att 

det skulle vara ett problem att allmänheten utestängs från strandområden på grund 

av att det bildas stora bostadsfastigheter. Det är inte heller känt att det har genom-

förts några särskilda utredningar av denna fråga. En orsak till att länderna skiljer 

sig åt i detta hänseende kan vara den något lägre befolkningstätheten i Finland i 

kombination med att landet har stor tillgång till stränder, vilket kan tänkas med-

föra att konkurrensen om mark är lägre. Det finns dock även i Finland lokalt områ-

den med hög befolkningstäthet och stor efterfrågan på bostadsfastigheter inom 

strandområden. 

I Sverige är ett andra skäl till strandskyddsreglerna värnandet av växt- och 

djurlivet. Något motsvarande ryms inte i den finska lagstiftningen. 

3.3 Bostadsfastigheter med skogsmark och små skogsfastigheter 

Det finns skillnader mellan Sverige och Finland gällande strukturen av ägandet 

av skog (se nedan). Vilken fastighetsstruktur ett område har beror av många fak-

torer. Det finns stora skillnader mellan regioner i Sverige, där särskilt Dalarna 

sticker ut med sin stora ägosplittring. Historiska skillnader i skatteregler och i 

arvsrätt, skillnader i ekonomisk geografi och i naturgeografi samt effekter av krig 
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och andra katastrofer är faktorer som spelar stor roll. Villkoren för fastighetsbild-

ningen spelar också in, och hur dessa villkor har förändrats med tiden. Det är 

därför svårt att direkt härleda i vilken utsträckning skillnader i fastighetsstrukturen 

mellan Sverige och Finland beror på skillnader i det fastighetsrättsliga regel-

verket. 

Det finns i Finland inte några regler som hindrar att skogsmark läggs till en 

bostadsfastighet. Där görs samma bedömning gällande skogsfastigheternas 

utformning som för jordbruksfastigheterna, dvs. att marknadens styrning är till-

räcklig. I Sverige, å sin sida, är det tillåtet att tillföra skogsmark i begränsad 

utsträckning för att tillgodose en bostadsfastighets behov av till exempel ved och 

virke. Begränsningen beror av lagstiftarens ambition att främja bildandet av lön-

samma och effektiva skogsföretag som kan bidra till landets virkesförsörjning.  

För att få underlag för att trots ovan nämnda begränsningar bedöma konse-

kvenserna av de olika regelverken har officiell statistik studerats. Det är dock all-

tid vanskligt att jämföra statistik mellan länder då definitioner, begrepp och klass-

ning ofta skiljer sig åt även när det gäller sådant som förefaller vara identiskt, 

vilket innebär att slutsatser måste dras med försiktighet. För jämförelsen nedan 

har det svenska begreppet brukningsenhet och det finska begreppet skogsfastig-

hetshelhet valts då de är mycket näraliggande. Uppgifterna nedan (se tabell 1 

och 2 samt diagram 1 och 2) har hämtats ur Skogsstatistisk årsbok (Skogsstyrelsen 

2014) och ur finska Naturresursinstitutets, som producerar finsk officiell statistik 

om naturresurser, statistikdatabas. Arealintervall skiljer något men det bedöms 

inte påverka diskussionen nämnvärt. Uppgifterna avser år 2013 som är de senast 

tillgängliga jämförbara. 

Tabell 1: Fördelning av brukningsenheters (be) areal mellan olika arealintervall 
i hektar, Sverige (Skogsstyrelsen 2014). 

 

Hektar 1–5 6–20 21–50 51–

100 

101–

200 

201–

400 

401–

1000 

1000– 

Fördelning 

av be efter 

areal 

23 % 28 % 23 % 14 % 8 % 3 % 1 % 0 % 

Andel be 

av total 

areal 

1 % 5 % 10 % 11 % 10 % 7 % 5 % 51 % 

Fördelning 

av privat-

ägd mark 

2 % 10 % 20 % 21 % 20 % 13 % 8 % 5 % 



Bilaga 7 

 421 

 
Diagram 1: Fördelning av brukningsenheters (be) areal mellan olika areal-

intervall i hektar, Sverige (Skogsstyrelsen 2014). 
 

Tabell 2: Fördelning av skogsfastighetshelheters (sh) areal mellan olika areal-
intervall i hektar, Finland (finska Naturresursinstitutet 2013). 
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Diagram 2: Fördelning av skogsfastighetshelheters (sh) areal mellan olika areal-
intervall i hektar, Finland (finska Naturresursinstitutet 2013). 

Av tabellerna och diagrammen framgår bland annat att andelen av den totala 

skogsarealen som ingår i enheter som är mindre än 20 ha är något större i Finland 

än i Sverige (61 % jämfört med 51 %), medan det i Sverige är en större andel 

mark som ingår i riktigt stora enheter. Den totala skogsarealens fördelning på 

ägarkategorier uppvisar liknande skillnader mellan länderna, både när man tittar 

på mark ägd av fysiska personer och på all mark. I Finland ägs till exempel 60 % 

av arealen av privatpersoner, medan samma siffra för Sverige är 50 %. Samman-

taget kan det konstateras att de privata innehaven i genomsnitt är något mindre till 

arealen i Finland. För de allra minsta innehaven (<5 hektar) är skillnaderna dock 

små.  

Det är som nämnts osäkert vad de skillnader som noterats beror på. Det finns 

olikheter i fastighetsbildningslagstiftningens regelverk i de två länderna. I det 

finska Miljöministeriets rapport Land Reforms in Finland (Virtanen och Halme 

1983) diskuteras de reformer som genomförts under 1900-talet för att bereda 

mark- och bostadslösa personer tillgång till försörjning och bostäder. Dessa 

landupplåtelser fick särskilt stor betydelse efter andra världskriget (frontmanna-

lägenheter och bostäder för den karelska befolkningen) men förekom även långt 

tidigare. I rapporten påpekas att landupplåtelserna ledde till tillskapandet av ett 

stort antal mycket små lantbruksenheter som medförde att Finland fick en lång-

sammare utveckling mot effektivare jord- och skogsbruk än andra länder (s. 27 

och 29). Erfarenheterna av andra världskriget samt Finlands jämfört med Sveriges 

relativt sent genomförda industrialisering har haft stor betydelse för jordbrukets 

och skogsbrukets fastighetsstruktur (Ekman och Sabel 2017). 
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Den tillgängliga statistiken ger inte underlag för att bedöma orsakerna till de 

identifierade skillnaderna i ländernas fastighetsstruktur. Det går därmed inte att 

avgöra i vilken utsträckning den friare fastighetsbildningen i Finland har påverkat 

fastighetstrukturen i fråga om skogsfastigheter. De skillnader som finns beror 

sannolikt även på fler faktorer än villkoren för fastighetsbildning, exempelvis 

skillnader i synen privat-offentligt ägande, skillnader i förvärvslagstiftningen och 

dess historia, konsekvenserna av andra världskriget och skillnader i befolknings-

täthet och urbaniseringstakt.   

3.4 Bostadsfastigheter med jordbruksmark och små 
jordbruksfastigheter 

I Finland finns det inga regler som hindrar att jordbruksmark läggs till en bostads-

fastighet. I Sverige, å sin sida, är det tillåtet att tillföra jordbruksmark i begränsad 

utsträckning för att tillskapa bostadsfastigheter kombinerade med viss djurhåll-

ning, veduttag eller mindre odling i syfte att underlätta boende på landsbygden 

(prop. 1989/90:151 s. 1). Restriktionerna i Sverige mot att skapa små jordbruks-

fastigheter beror på lagstiftarens ambition att underlätta bildandet av rationella 

brukningsenheter (SOU 1963:68 s. 87 och 97) och förhindra försämringar (jfr 

prop. 1993/94:27 s. 15 och SOU 1944:46 s. 49). I Finland har också funnits, och 

finns, en ambition att effektivisera jordbruket, men statsmakterna har där bedömt 

att marknadskrafternas styrning är tillräcklig för att åstadkomma den mest ratio-

nella fasighetsutformningen. Inte minst har medlemskapet i EU inneburit ett starkt 

marknadsdrivet incitament att bilda effektivare jordbruksföretag och jordbruks-

fastigheter (Ekman och Sabel 2017).  

Det har inte gått att få fram motsvarande statistik som ovan redovisas för 

skogsfastigheter för jordbruksfastigheter varför någon jämförelse mellan Sverige 

och Finland av strukturen när det gäller dessa senare inte kunnat göras. 

3.5 Krav på varaktig fastighetsbildning 

Det finns ett villkor i 3 kap. 1 § svenska FBL om att ändamålet med fastighets-

bildningen ska vara varaktigt, och syftet med det är fastighetssystemets stabilitet 

(SOU 1944:46 s. 77). Finsk fastighetsbildning saknar krav på varaktighet, så 

någon sådan bedömning görs inte. I Finland talas däremot om att klarheten i 

fastighetssystemet är viktigt att upprätthålla, men det begreppet har snarare att 

göra med att fastighetssystemet ska göra det enkelt att förstå hur ägandet är upp-

delat med avseende på tydliga fastighetsgränser, måttligt antal skiften m.m. Efter-

som ändamålet med en fastighetsbildningsåtgärd inte är ett kriterium för tillåtlig-

heten av åtgärden i Finland saknas i den finska lagstiftningen motsvarighet till det 

svenska aktualitetsvillkoret. 
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4 Sammanfattande noteringar 

4.1 Det genomförs mer fastighetsbildning i Finland än i Sverige 

I Finland anhängiggjordes vid Lantmäteriverket 2017 totalt 17 568 förrättnings-

ärenden (Lantmäteriverkets årsstatistiker 2017) och i kommunerna 3 747 ärenden 

(Markkula 2018), totalt 21 305 ärenden. I Sverige ansöktes det 2017 totalt (både 

statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna) om 19 149 lantmäteriförrätt-

ningar (Lantmäteriets årsredovisning 2017). Tröskeln för att initiera en fastighets-

bildningsåtgärd förefaller alltså vara lägre i Finland än i Sverige.  

Relaterat till invånarantalet i initierades det år 2017 i Finland knappt 4 ärenden 

per 1000 invånare medan det i Sverige initierades knappt 2 ärenden. Uppgifterna 

är inte helt jämförbara eftersom det kan finnas skillnader i vad som anses vara en 

förrättning, dvs. hur många åtgärder som registreras som ett ärende i respektive 

land. Skillnaden mellan 4 och 2 är dock så stor att påståendet att man har en lägre 

tröskel för att använda sig av fastighetsbildning i Finland än i Sverige kan sägas 

vara grundat. Därmed inget sagt om varför det är så. 

En annan jämförelse är antalet förrättningar per registrerad fastighet. I Sverige 

finns ca 3,4 miljoner fastigheter medan det i Finland finns ca 2,7 miljoner (vad 

som registreras som en egen enhet skiljer sig åt mellan länderna, men siffran för 

Finland har så långt det är görligt anpassats till det svenska begreppet och kvar-

stående skillnader bedöms inte påverka resultatet på den redovisade nivån). Det 

innebär att det i Sverige år 2017 ansöktes om cirka 6 förrättningar per 1000 fastig-

heter medan det i Finland samma år ansöktes om cirka 8 förrättningar per 1000 

fastigheter. 

4.2 Olika syn på syftet med fastighetsbildning 

I Finland betonas fastighetsbildningssystemets funktion att tillhandahålla infor-

mation om markägandet, och avtalsfriheten förefaller ha en starkare ställning. 

Också den svenska fastighetsbildningen ska tillhandahålla information om ägan-

det, men genom den sker också en högre grad av styrning av markanvändningen.  

Båda länderna har snarlika villkor för fastighetsbildning inom detaljplan och 

strandskydd samt när det gäller tillåtligheten för fastighetsbildning i syfte att till-

skapa en bostadstomt utanför detaljplan. De stora skillnaderna rör dels hur mycket 

mark som kan tillföras en bostadstomt, dels fastighetsbildning för andra behov än 

bebyggande, där markägaren har ett större inflytande över vilken typ av fastig-

heter som kan bildas i Finland än i Sverige.  

Att fastighetsbildning inom detaljplan och strandskydd, då med koppling till 

bygglov, är ungefär lika styrd i de båda länderna förklaras troligen av att planerna 

och byggloven varit föremål för myndighetsbeslut med avsikt att styra markan-

vändningen i visst hänseende. Det är rätt logiskt att senare myndighetsbeslut inte 

kan ”köra över” det tidigare beslutet. När det gäller fastighetsbildning i andra 
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situationer förefaller det som att man i Finland jämfört med i Sverige värderar 

avtalsfriheten och en smidigt fungerande fastighetsmarknad högre än möjligheten 

att styra markanvändningen via fastighetsbildningen. Det finska systemet tyder 

också på ett större förtroende för att marknadsaktörerna fattar beslut som inte 

leder till alltför negativa effekter för tredje man. 

4.3 Fastighetsbildning och resurshushållning 

En intressant skillnad finns i synsättet på vilken mark som kan föras till en 

bostadstomt inom strandskyddsområde. I Sverige är regelverket restriktivt, och 

till synes grundat på att det finns en risk för att en bostadstomtsinnehavare kom-

mer att utsträcka sin tomtplats mer om hen är ägare till marken än vad strand-

skyddsreglerna tillåter. I Finland är regelverket inte restriktivt i det avseendet, 

eftersom tomtplatsägarens frihet ändå är begränsad av strandskyddsreglerna. Det 

förefaller alltså som att man i Sverige har format regelverket för fastighetsbildning 

med utgångspunkt i att markägare inte kommer att följa de strandskyddsregler 

som finns. Ytterligare en aspekt är att strandskyddet i sig tycks vara mindre strikt 

i Finland än i Sverige. 

En skillnad mellan Sverige och Finland som torde ha betydelse för inställ-

ningen till strandskyddet i de båda länderna är att Sverige är mer tätbebyggt. För 

båda länderna gäller att det finns stora regionala skillnader. Därmed kan antas att 

intressemotsättningarna blir mer uttalade i Sverige och konkurrensen om mark 

mer intensiv. Finland skulle med det resonemanget kunna sägas ”ha råd” att ha ett 

friare regelverk. 

De statistiska jämförelser som görs i avsnitt 3.3 ger inget stöd för att den friare 

fastighetsbildningen i Finland skulle ha lett till de problem för skogsbruket som 

det svenska regelverket avser att förhindra. De intervjuer som har genomförts med 

representanter för myndigheter och akademi ger inte heller bilden av att den i 

Finland friare fastighetsbildningen har lett till några uppmärksammade problem. 

Detta skulle kunna förklaras antingen av att det inte finns några problem eller av 

att effekterna av fastighetsbildningssystemet inte har studerats. Att någon sådan 

undersökning inte har skett kan, i sin tur, tyda på att eventuella problem i vart fall 

inte är så stora. 
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