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1. Inledning 
 
Fastighetsbildningslagen trädde ikraft den 1 januari 1972, och ersatte då ett 15-tal 
lagar om jorddelning, fastighetsbildning, laga skifte, sammanläggning, servitutsåt-
gärder m.m. 
 De flesta upphävda författningarna hade en mer eller mindre begränsad lokal 
giltighet. För städer och vissa stadsliknande samhällen gällde lagen om fastighets-
bildning i stad, medan jorddelningslagen tillämpades på landsbygden. För vissa 
landsdelar fanns särskilda bestämmelser – exempelvis delar av Kopparbergs re-
spektive Norrbottens län. 
 Bestämmelser med fastighetsbildningsrättsligt innehåll fanns dessutom i åtskil-
liga andra författningar – t.ex. lagen om sammanföring av samfälld vägmark med 
angränsande fastighet m.m., ensittarlagen samt byggnadslagstiftningen. 
 
I denna uppsats ges en kort historisk återblick på den lagstiftning om fastighets-
bildningsrelaterade frågor som gällde vid tiden för fastighetsbildningslagens ikraft-
trädande. 
 Jag har försökt begränsa framställningen till att endast återge regelverkets inne-
håll och struktur vid denna tidpunkt – utan att redogöra för lagarnas tillkomst eller 
bakgrund. Därför har jag medvetet utelämnat skiftesstadgorna och 1896 års lag om 
hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring, liksom avvittringsstadgorna. 
Jag har även undvikit sådana åtgärder som inlösen enligt expropriationslagen, vat-
tenlagen, eller annan infrastrukturlagstiftning – trots att dessa faktiskt ledde till 
förändringar i fastighetsindelningen. 
 Emellertid har jag inte kunnat vara helt konsekvent i denna ambition, varför 
vissa historiska utvecklingsdrag redovisas vad gäller fastighetsbildning i städer. 
 
 
 
2. Jorddelningslagen 
 
1926 års lag om delning av jord å landet (JDL) intog en central ställning bland de 
författningar som ersattes av FBL. Jorddelningslagen tillämpades vid fastighets-
bildning och fastighetsbestämning på landsbygden – med landsbygd avses område 
där jordregister fördes. 
 

De många hänvisningarna till JDL:s bestämmelser i lagen om fastighetsbildning i stad, 
innebar att stora delar av JDL i praktiken tillämpades även inom städer och stadsliknan-
de samhällen. 

 
Jorddelningslagen trädde ikraft 1928. Därmed var perioden med ”fri jorddelning” 
från 1800-talets senare del definitivt avslutad. JDL ersatte bl.a. 1866 års skiftes-
stadga och 1896 års lag om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring. 
 

Trots att utredningsarbetet inleddes redan 1906, medförde JDL knappast några revolu-
tionerande nyheter. Laga skiftes-institutet bibehölls i stort sett oförändrat, men ersatte 
även hemmansklyvning. Ägostyckning och avsöndring ersattes av avstyckning. Regler 
intogs om ägoutbyte och gränsbestämning, och dessa fick lagtekniskt en självständig 
ställning i förhållande till laga skifte. En särskild lag infördes samtidigt om samman-
läggning av fastigheter på landet, se avsnitt 4.1. 
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2.1 Laga skifte  
 
Jorddelningslagens första avdelning – som omfattar 18 av lagens 21 kapitel – be-
handlade laga skiftet. Här gavs också reglerna för ägoutbyte och gränsbestämning, 
som vanligen verkställdes som särskilda förrättningar med stöd av JDL 20 kap. 
 I redovisningen nedan har jag försökt följa den normala arbetsgången under ett 
skifte, vilken till stora delar också motsvarade strukturen i JDL. 
 
 
2.1.1 Initiativrätt och förrättningen 
 
Ända sedan storskiftet har arbetsgången vid ett skifte i stora drag varit densamma. I 
JDL 3 kap. fanns detaljerade regler för hur en skiftesförrättning skulle handläggas 
och vilka moment som skulle utföras (3:14). Dessa bestämmelser avviker påtagligt 
ifrån dagen mer flexibla förrättningsförfarande. Däremot överensstämmer reglerna 
om förrättningsmän (2 kap.) ganska väl med vad som idag gäller enligt FBL 4 kap. 
 Frågan om initiativrätt (skiftesvitsord) reglerades utifrån i vad mån skifteslaget 
tidigare undergått skifte (1:8-12). Istället för opinionsvillkor fanns vid omskifte 
exakta regler om erforderlig majoritet (1:11). 
 När ansökan om skifte inkommit, utfärdades kungörelser och kallelser till första 
sammanträdet (3:1). 
 

Flera av de begrepp som förekom i JDL fortlever ännu. Det gäller dock inte begreppet 
förening (skriftlig överenskommelse som träffas vid förrättningssammanträde) i JDL 
3:6, vilket saknas i FBL. 
 Förrättningen ansågs vidare påbörjad först när första sammanträdet – som var obli-
gatoriskt – kommit till stånd (jfr FBL där förrättning anses påbörjad redan när ansökan 
inkommit). 

 
 
2.1.2 Skiftesobjektet 
 
Skifteslag 
Laga skifte företogs på skifteslag. Den första åtgärden var att bestämma skiftesla-
gets omfattning (4:1). Med ett skifteslag menar man den jord som är föremål för ett 
laga skifte, eller kan bli föremål för ett sådant skifte. Skifteslaget är en historiskt 
betingad, fastighetsrättslig enhet. JDL 1:2 fördelade skifteslagen i tre särskilda 
kategorier och dessa är: 
 

1. Primära skifteslag, omfattar normalt by. Det omges av rågång. 
2. Sekundära skifteslag, är normalt fastighet som bildats vid tidigare laga delning (jfr 

klyvning i FBL). 
3. Tertiära skifteslag, utgör områden som lämnats oskiftade vid ett tidigare skifte 

(samfälligheter). 
 
Enligt JDL 1:5 skulle laga skifte omfatta skifteslagets samtliga ägor. Visst eller 
vissa områden kunde dock uteslutas. 
 

Reglerna om skifteslag blev snart otidsenliga (jfr SOU 1963:68 s. 296). När FBL inför-
des slopades begreppet. Fastighetsreglering sker t.ex. utan anknytning till ett i förväg 
fixerat skifteslag – istället bestäms kretsen av deltagande fastigheter på rent funktionella 
grunder. 
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Tillstånd till skifte 
Förrättningsmännen skulle även pröva om tillstånd skulle lämnas till skiftet (4:2). 
Såväl formella som jordpolitiska villkor skulle därvid vara uppfyllda. Förrätt-
ningsmännens utlåtande i tillståndsfrågan skulle i vissa fall underställas ägodel-
ningsrättens prövning (4:4). 
 
 
Karta och ägogradering 
Laga skifte skulle redovisas på karta. Regler om upprättande av ägokarta återfinns i 
JDL 6 kap. Om befintlig karta fanns att tillgå – som var riktig och fullständig – 
skulle denna användas. I andra fall fordrades ny kartläggning. 
 Marken indelades på kartan i ägofigurer, vilka numrerades. Ägofigurerna var 
markområden av enhetlig beskaffenhet, dvs. av samma värde inom hela sitt områ-
de. 
 Först gjordes en grovsortering i inrösningsjord – åker, äng och odlingsbar mark 
– respektive avrösningsjord – all annan mark, dvs. skog och utmark (11:1). Däref-
ter skulle gradering verkställas för skifteslagets samtliga ägor (11:2). Resultatet av 
graderingen redovisades i en ägobeskrivning (11:6). 
 I normalfallet fanns vid sentida laga skiften en tidigare uppdelning mellan skif-
tesdelägarna på marken. I dessa fall skulle även en hävdeförteckning upprättas som 
redovisade vilka ägofigurer som före skiftet hörde till de deltagande fastigheterna 
(12 kap.). Om skifteslaget endast omfattade samfälligheter, var således inte hävde-
förteckning nödvändig. 
 
 
Rågångarna 
En viktig uppgift var att kontrollera skifteslagets yttergränser, dvs. rågångarna. 
Detta skedde genom gränsbestämning, vilket dock inte var nödvändigt om tidigare 
fastställd rågång fanns med klar och entydig sträckning (7 kap.). Se vidare om 
gränsbestämning i avsnitt 2.4. 
 
 
Ägoutbyte 
I samband med gränsbestämningen företogs som regel ägoutbyte mot angränsande 
skifteslag om det ansågs behövligt för att erhålla lämpligare gränssträckningar 
(8 kap.). Se om ägoutbytesinstitutet i avsnitt 2.3. 
 Gränsbestämning och ägoutbyte var separata förrättningar (20:1), men kunde 
avslutas samtidigt med laga skiftet i övrigt. Vid större skiften och när förhållandena 
var tvistiga, lät förrättningsmännen ofta avsluta gränsbestämningen och ägoutbytet 
för att de skulle vinna laga kraft innan skiftet fortsattes (21 kap.). Se vidare om 
fastställelse och överprövning av jorddelningsförrättningar i avsnitt 2.5. 
 
 
2.1.3 Grunder för skiftet 
 
Delningsgrund 
Regler om bestämmande av delningsgrund vid skiftet gavs i JDL 9 kap. Med del-
ningsgrund avsågs den måttstock som bestämde hur mycket varje delägare skulle 
ha av hela delningsobjektet – dvs. skifteslaget. 
 För oskiftad jord var delningsgrunden som huvudregel delägarens andelstal. 
Detta andelstal kunde utgöras av lokalt förekommande jämförelsetal eller det 
oförmedlade mantalet (9:1). 
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 I de fall marken tidigare skiftats (vilket under JDL:s giltighetstid var vanligast) 
skulle istället innehavet vara delningsgrund (9:2). Regeln innebar att varje enhet – 
skiftet skedde mellan enheterna, inte mellan ägarna – skulle ha samma andel av 
delningsobjektets värde efter skiftet som den haft före skiftet. Detta kunde åstad-
kommas genom att i hävdeförteckningen beräkna ett uppskattningsinnehåll för 
varje fastighet före skiftet. 
 
 

 
 
Figur 1: Utdrag från förrättningskarta upprättad 1938 vid laga skifte av all samfälld mark 
inom Björhövda-Rosättra skifteslag i Norrtälje kommun. 
 
 
Samfälligheter 
Samfällda områden kunde enligt JDL 10 kap. utläggas – dvs. lämnas oskiftade – 
om behovet inte kunde tillgodoses genom servitut. 
 Särskilda regler fanns om avsättning av mark till gemensamhetsskog (10:5-6). 
 
 
Servitut 
De äldre skiftesstadgorna innehöll inga regler om bildande av servitut. Det har trots 
detta ansetts tillåtet att bilda servitut vid laga skifte. I JDL reglerades bildande av 
servitut mer utförligt (10:9). Lagen lämnade dock endast möjlighet till servituts-
bildning för vissa särskilt angivna ändamål. 
 

Notera att avtalsservitut vid denna tidpunkt kunde bildas enligt 1907 års lag om servitut. 
 
Inom skifteslaget kunde finnas befintliga servitut, som vid skiftet blev aktuella att 
bryta ut – dvs. ersätta rättigheten med ett område på marken. Detta markområde 
kunde antingen läggas ut som en del av den härskande fastigheten eller som en 
fristående fastighet. Åtgärden kallas för servitutsutbrytning och reglerades i 1:21 
och 9:7. Servitutsutbrytning kunde även ske som en fristående lantmäteriförrättning 
– då med begränsning till skogsfångs- och mulbetesservitut (20:3). 
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2.1.4 Delningen 
 
Skiftesläggningen 
Enligt JDL 13 kap. skulle en tilldelningslängd upprättas som redovisade den till-
lämpade delningsgrunden och fastigheternas respektive ägokrav, beräknade i upp-
skattningsinnehåll (13:1). 
 I 13 kap. fanns också de materiella lämplighetsvillkoren för skiftesläggningen, 
t.ex. rörande skiftenas antal, utformning, tillgång till behövliga vägar etc. Villkoren 
för utflyttning reglerades i JDL 13:15-18. Detaljerade bestämmelser fanns även om 
jämkning av ägokrav (storleksförändringar, jfr FBL 5:8) med precist angivna pro-
centsatser. 
 

Man kan notera att de procentuella begränsningarna av ägornas jämkning även gällde 
vid föreningar (överenskommelser). Det var således inte möjligt att efter medgivande 
helt utplåna en fastighet genom laga skifte. 

 
För skiftesläggningen upprättades först en provisionell plan (förslag), som vid be-
hov även utvisades för sakägarna på marken och blev föremål för diskussion 
(13:19). Förrättningsmännen skulle därefter besluta om den slutliga skifteslägg-
ningen, och när detta skett upprättades en delningsbeskrivning (13:21). 
 

Delningsbeskrivningen skulle – utöver tilldelning av enskilda ägor – även redovisa sam-
fälligheter och servitut, liksom fastigheternas delaktighet i samfälligheter. I dessa avse-
ende motsvarar delningsbeskrivningen dagens fastighetsbildningsbeslut. 

 
 
2.1.5 Verkställighet 
 
Likvider (ersättningar) 
Reglerna i 14 kap. om ersättningar behandlade s.k. ”likvidanledningar” – ersätt-
ningar mellan skiftesdelägarna. De största ersättningarna brukade gälla ståndskog 
(14:8). Men ersättning skulle även utgå bl.a. för flyttning av byggnader och andra 
anläggningar (14:2), nyodling och vanhävd (14:6) samt ägoutbyten. 
 En avräkning skulle upprättas som utvisade vad var och en skulle betala respek-
tive erhålla (14:14). 
 
 
Tillträde 
Bestämmelser om tillträde fanns i JDL 15 kap. Här reglerades också bl.a. rätten till 
växande gröda på åker vid tillträdestidpunkten. 
 Tillträde till de nya ägorna fick inte ske senare än ett år efter skiftets fastställel-
se. Om ingen överenskommelse träffats, skulle tillträde normalt ske så snart skiftet 
blivit fastställt (15:1). 
 
 
Fördelning av skifteskostnader 
Hur skifteskostnaderna skulle fördelas reglerades i JDL 17 kap. Enligt huvudregeln 
skulle förrättningskostnaderna fördelas i förhållande till varje skiftesdelägares upp-
skattningsinnehåll (17:1). 
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Markering av gränser, skiftets avslutande 
När de nya gränserna utmärkts och övriga frågor var avgjorda, skulle skiftet avslu-
tas och besvärshänvisning lämnas (16:1). 
 Förrättningshandlingarna skulle därefter skickas till överlantmätaren för fast-
ställelse (21:41). Se vidare angående fastställelse och överprövning av laga skifte i 
avsnitt 2.5. 
 

Reformbehov 
Jorddelningslagens regler om laga skifte blev snabbt föråldrade. Redan vid 1939 års 
riksdag föranledde detta att en utredning fick uppdraget att utarbeta en ny lag. Utred-
ningen – Fastighetsbildningssakkunniga – lade aldrig fram något förslag till ny jorddel-
ningslag, men utarbetade däremot viktiga partiella reformer av JDL under 1940-talet 
och början av 1950-talet. 
 Det var därvid inte laga skiftes-institutet som ägnades intresse. Detta hade en mycket 
obetydlig tillämpning utom beträffande skifte på samfälligheter. Istället ägnades intres-
set åt avstycknings- och ägoutbytesinstituten. 

 
 
2.2 Avstyckning 
 
Avstyckningsinstitutet i JDL 19 kap. kom att ersätta två tidigare former för nybild-
ning av fastigheter – ägostyckning och avsöndring. Reglerna i jorddelningslagen 
om avstyckning har i hög grad legat till grund för utformningen av FBL. 
 Kortfattat karaktäriserades avstyckningen som ett frånskiljande av ett på för-
hand bestämt markområde från en fastighet (19:1) – antingen bestämt direkt genom 
fastighetsägarens vilja, eller genom överlåtelsehandling (19:6). Inom ramen för 
avstyckningen kunde även servitut bildas och samfälligheter avsättas (19:12). 
 JDL 19 kap. innehöll materiella villkor för avstyckning som i stora delar har 
direkta motsvarigheter i FBL 3 kap. Villkoren samordnades 1947 med den då nya 
byggnadslagen och med gällande jordbrukspolitik (se SOU 1944:46). Reglerna om 
avstyckning fick stor betydelse för den praktiska tillämpningen av främst bygg-
nadslagen, men också för jordbrukspolitiken. 
 

• JDL 19:2 och 19:11-12 liknade det allmänna lämplighetsvillkoret i FBL 3:1, men 
innehöll även skyddsregler för fiskevården och jordbruksnäringen. 

• JDL 19:3 motsvarade i stora delar det företagsekonomiska villkoret i FBL 3:5 
samt skyddet för jordbruks- och skogsnäringen i FBL 3:6-7. 

• JDL 19:4 innehöll undantagsbestämmelser som påminner om FBL 3:10. 
• JDL 19:13 behandlade de planmässiga bedömningar inom och utom plan, som 

idag skall göras enligt FBL 3:2-3. 
 

Jordbruksfastigheter och jordbrukspolitik 
En huvudprincip i JDL var att en nybildad fastighet skulle vara lämplig för sitt ändamål, 
och en för jordbruk nybildad fastighet skulle ha åker och skog i den omfattning som 
krävdes. Man ville förhindra uppkomsten av s.k. ofullständiga jordbruk, dvs. företag där 
brukaren inte kunde få tillfredsställande försörjning enbart genom fastighetens avkast-
ning (Hessler, 1968 s. 16). 

 
Ett särskilt spörsmål uppstod efter 1947 vid laga skifte och ägoutbyte. Frågan var om 
åtgärder som inte var tillåtna vid avstyckning på grund av de materiella kraven ur plan- 
och jordpolitisk synpunkt kunde ske som laga skifte eller ägoutbyte om detta var prak-
tiskt möjligt? Laga skiftes-institutet försågs aldrig med motsvarande regler till skydd för 
allmänt intresse, och ägoutbytet saknade regler till skydd för plan- och jordpolitiska in-
tressen. Något klart svar på den ställda frågan gavs inte i rättspraxis, men de materiella 
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villkoren i JDL 19 kap. fick betydelse också för tillåtligheten av laga skifte och ägout-
byte i utslag från Högsta domstolen (Hygstedt, 1981 s. 5). 

 
I vissa avseenden hänvisade JDL 19 kap. till bestämmelserna om förrättningsförfa-
randet vid laga skifte, t.ex. om förrättningsmännen, kungörelser och kallelser, ägo-
karta samt gränsbestämning (19:5). Men till största delen var förrättningsprövning-
en vid avstyckning reglerad genom särbestämmelser (19:6-10, 14-28). 
 
 

 
 
Figur 2: Förrättningskarta upprättad 1969 vid avstyckning och ägoutbyte berörande Nor-
danede 1:196 och 1:270 i Torpa kommun. 
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2.3 Ägoutbyte 
 
Ägoutbyte var en lantmäteriförrättning som ändrade fastighetsindelningen, och 
fungerade i stort som ett omskifte – det hade således många drag gemensamt med 
dagens fastighetsreglering. Reglerna fanns i JDL 8 kap. 
 Det fanns två typer av ägoutbyte – tvångsägoutbyte och frivilligt ägoutbyte. 
Ursprungligen var reglerna för båda typerna mycket restriktiva, men under senare 
delen av JDL:s tid mildrades dock förutsättningarna. På förslag av Fastighetsbild-
ningssakkunniga (1951) infördes mer progressiva regler. Möjligheterna till tvångs-
ägoutbyte vidgades främst vid genomförande av planer enligt byggnadslagen (8:1a 
och 8:2) samt vid allmän arronderingsförbättring av jord- och skogsbruksfastighe-
ter (8:1 4 st). Man kan särskilt uppmärksamma följande tvångsfall i JDL 8 kap.: 
 

• gränsuträtningsfallet (8:1 l st) 
• enklavfallet (8:1 2 st) 
• arronderingsfallet (8:1 4 st) 
• plangenomförandefallet (8:1a) 

 
Dessa finns med i botten på regleringsvillkoren i FBL 5 kap. men har där inte ut-
formats explicit, bortsett från plangenomförandefallet (jfr FBL 5:8a). Det var dock 
inte meningen att FBL skulle innebära någon ny tvångsnivå jämfört med JDL 
8 kap. (prop. 1969:128 s. B 380) 
 Det fanns vissa spärregler mot tvångsägoutbytet. Som huvudregel skulle mark 
bytas mot mark, men under vissa förutsättningar kunde ersättning utgå i pengar. En 
fastighets uppskattningsinnehåll fick dock inte minska mer är fem procent, utom 
vid plangenomförande då en 25-procentig minskning tilläts (8:2). 
 Motsvarande gräns för det frivilliga ägoutbytet var tio procent (8:4), utom – 
som nämnts ovan – i plangenomförandefallen. 
 

Det frivilliga ägoutbytet gjordes mer likt marköverföring enligt FBL genom en ny para-
graf 8:4a som infördes år 1968 – då ägokravsgränsen togs bort för frivilliga ägoutbyten. 
Detta var att plocka ett russin ur FBL och genomföra i förväg. 
 Motsvarande skedde då sammanträdestvånget enligt JDL vid avstyckning togs bort – 
se JDL 19:8 efter 1968 – samt med JB 4:7-9 genom införandet av 1968 års områdesför-
värvslag, se vidare i avsnitt 4.4. 

 
 
2.4 Gränsbestämning 
 
Som nämnts kunde gränserna omkring skifteslaget bestämmas med stöd av be-
stämmelserna i JDL 7 kap. Gränsbestämning kunde även göras för andra gränser 
mellan fastigheter (7:7). 
 Gränsbestämningsinstitutet var emellertid begränsat till just gränsfrågor. Detta 
kom att skapa ett långsamt och tungrott förfarande (SOU 1963:68 s. 123). Vissa 
frågor kunde – trots anknytningen till fastighetsbildningen – inte avgöras inom 
förrättningens ram, utan måste hänskjutas till särskild prövning i annan ordning. 
 

Vid FBL-reformen utvidgades därför fastighetsbestämningsinstitutet så att även andra 
frågor rörande fastighetsindelningens beskaffenhet utöver rena gränsfrågor kunde prö-
vas och avgöras. 
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Ägoutbyte och gränsbestämning ingick i arsenalen vid laga skifte men det normala 
var att åtgärderna med stöd av JDL 20 kap. skedde som fristående förrättningar. 
Sådana förrättningar kunde också avse utbrytning av skogsfångs- och betesservitut 
(20:3), bildande av gemensamhetsskog (20:4) samt fiskedelning (20:8) – delning 
av samfällt, fristående fiske. 
 
 
2.5 Fastställelse och överprövning 
 
Av olika lagrum i JDL 1-19 kap. framgår att förrättningsmännen skulle avge utlå-
tande angående laga skifte (4:3), avstyckning (19:16), osv. Dessa utlåtanden blev 
inte giltiga efter överklagandetidens utgång utan vidare. Den formella giltigheten 
fick utlåtandet först efter fastställelse av överlantmätaren (21:43), eller av ägodel-
ningsrätten (21:42) som var fastighetsdomstolens föregångare.  
 Ägodelningsrätten var lägsta domstolinstans i s.k. jorddelningsmål. Ägodel-
ningsrätten bestod av en ägodelningsdomare samt tre ägodelningsnämndemän 
(21:2). Domstolen hade ingen teknisk ledamot (fastighetsråd), utan använde istället 
överlantmätaren som lantmäterisakkunnigt biträde vid rättegången (21:13). 
 Ägodelningsrättens utslag kunde överklagas till hovrätten och Högsta domsto-
len. 
 

I FBL kom institutet fastighetsreglering att ersätta laga skifte (omarrondering), ägoutby-
te, servitutsutbrytning samt sammanföring av samfälld väg-/järnvägsmark med angrän-
sande fastighet, se vidare om sammanföring i avsnitt 4.2. 
 Till skillnad från laga skifte innebär fastighetsreglering inte en delning av ett på för-
hand bestämt skifteslag, utan är närmast att betrakta som ett utvidgat ägoutbyte. I mot-
satts till ägoutbytet kan emellertid fastighetsregleringen omfatta åtgärder även beträf-
fande samfälligheter och servitut. 
 Klyvning ersatte den form av laga skifte som innebar utbrytning av ideell andel i 
fastighet. 
 Avstyckning och sammanläggning skiljer sig inte mycket åt från tidigare. 

 
 
 
3. Fastighetsbildning i städerna 
 
3.1 Något om markanvändning, äganderätt och fastighetsindelning 
 
Jag har funnit det ogörligt att på ett begripligt sätt redogöra för innehåll i och rätts-
verkningar av 1917 års lag om fastighetsbildning i stad, utan att inledningsvis ge en 
schematisk beskrivning av den historiska utvecklingen av äganderätt och fastig-
hetsindelning i städerna. 
 Denna utvecklingslinje är dessutom kopplad till städernas planlagstiftning, var-
för även detta område kommer att beröras. Förklaringen ligger i att lagregler om 
planer respektive fastighetsindelning ursprungligen reglerades i ett sammanhang. 
Eller annorlunda formulerat – planinstrumenten i form av stadsplan och tomtindel-
ning har historiskt sett spelat en fastighetsbildande roll. 
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3.1.1 Markanvändning i städerna 
 
I stora drag var städerna runt 1800-talet uppbyggda på följande sätt. I centrum låg 
byggnadsplatserna – som kallades tomter – och utanför dessa låg stadsägorna, vilka 
motsvarade inägor och utägor på landsbygden. 
 Inägorna bestod av åker och äng. Här hade varje borgare – dvs. den som ägde 
burskap i staden – ett eller flera avgränsade områden som brukades enskilt. Jord-
bruksdrift för livsmedelsförsörjning var fortfarande en viktig del i borgarnas liv. 
Utmarken eller utägorna brukades gemensamt (jfr byallmänningar) för bete och 
liknande ändamål. 
 Under 1700- och 1800-talet blev det vanligt att dela ut eller fördela inägomar-
ken så att den följde en viss tomt. I viss utsträckning började även utmarken att 
delas ut på tomter. 
 
 
3.1.2 Markägande och fastighetsbildning 
 
När det gäller frågan om städernas fastighetsindelning, finns det anledning att nå-
got beröra en gruppering av olika metoder för att ny- och ombilda fastigheter som 
formulerats av Cervin (1964) – nämligen den äganderättsliga, den kamerala och 
den lantmäteritekniska. 
 

Den äganderättsliga metoden kan uppfattas på så sätt att fastighetsindelningen inte 
grundas på innehållet i register/kartor eller gränsmärken som anbringats under särskilda 
procedurer. Indelningen uppstår istället genom ockupation eller formlösa avtal om upp-
låtelse/överlåtelse. 
 Enligt Cervin utgör skattläggning grunden för den kamerala indelningsmetoden. Jag 
tycker att gruppen kan göras mer allmängiltig så att även andra typer av register och 
kartor – t.ex. tomtlängder och fastighetsböcker – blir bestämmande för indelningen i 
fastigheter. 
 Idag ny- och ombildas fastigheter uteslutande med den lantmäteritekniska metoden, 
dvs. vid en lagreglerad lantmäteriförrättning. Inom förrättningens ram prövas åtgärder-
nas lämplighet, markeras nya gränser, och upprättas karta. 

 
I städerna dominerade länge den äganderättsliga metoden för att bilda fastigheter. 
Ursprungligen betraktade man stadsjorden som en enda stor fastighet. Äganderät-
ten till stadsjorden ansågs tillkomma staden. 
 En uppdelning av stadsjorden skedde dock genom att tomtplatser uppläts och 
bebyggdes, samt att avgränsade inägor brukades enskilt. Borgarna hade dock en-
dast nyttjanderätt till sina tomter och stadsägor. 
 
 
Fastighetsbildning på tomtmark 
Den praxis som utvecklade sig innebar att tomterna uppläts med mer eller mindre 
ständig besittningsrätt – s.k. ofria tomter. Nyttjaren kunde inte förlora sin tomträtt 
så länge han betalade den årliga avgälden till staden – s.k. tomtören. I vissa fall 
skedde även rena överlåtelser av stadens mark – s.k. fria tomter. 
 Besittningsrätten till ofria tomter betraktades ursprungligen som lös egendom. 
Så småningom börjande man dock meddela lagfart på husen, och ibland även på 
tomterna. Det är oklart hur denna praxis att jämställa hus och nyttjanderätt med fast 
egendom uppstod (Grefberg, 1926a s. 32). Men i 1875 års lagfartsförordning upp-
togs skyldigheten att söka lagfart på byggnader som uppförts på ofri tomt. Utveck-
lingen fullföljdes genom att sådana byggnader definierades som fast egendom i 
1895 års lag om vad till fast egendom är att hänföra. 
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Under 1900-talet har dessa ofria tomter kommit att anses utgöra särskilda fastigheter. 
Staden hade dock ”förköpsrätt” till byggnaderna och besittningsrätten på de ofria tom-
terna – en rätt som kvarstod ända till 1988. Innehavare av ofria tomter fick då full ägan-
derätt till marken. 

 
Dessa rent faktiska omständigheter (upplåtelser och överlåtelser) tenderade alltså 
på sikt att åstadkomma en äganderättslig indelning av marken i skilda fastigheter. 
Någon jordebok fördes inte för stadsjorden, dvs. det fanns ingen kameral grund för 
denna indelning. Istället synes uppfattningen ha varit att fastigheter kunde bildas 
och försvinna enbart genom överlåtelser och upplåtelser borgarna emellan. 
 Fastighetsindelningen ändrades alltså genom privata åtgärder – sämjedelning, 
arealöverlåtelser, sammansmältning av tomter som hade samma ägare, utökning av 
tomt genom tillköp. För att i möjligaste mån undvika tvister var det inom städerna 
krav på måttangivelser på den enskilt ägda marken. Detta fanns omnämnt redan i 
Magnus Erikssons stadslag. 
 Eftersom fastighetsbildningen var fri och registreringssystemet oklart, uppstod 
efter hand behov av nya kartläggningar. När nya tomtlängder och kartor skulle 
upprättas, anpassade man dessa efter den då rådande situationen på marken. Tom-
terna numrerades och ägarna/innehavarna förtecknades. 
 En viss stabiliserande effekt på detta system hade tillkomsten av 1875 års lag-
fartsförordning, som medförde att fastighetsboken kom att bli ett sorts fastighetsre-
gister för städerna. 
 
 
Fastighetsbildning på stadsägor 
Bortsett från de speciella reglerna för utdelning eller fördelning av inägomarken till 
stadens borgare, ansågs här de för landsbygden gällande reglerna om fastighets-
bildning vara tillämpliga. 
 Vid delningsförrättningar tillämpade man de gällande skiftesstadgorna om stor-
skifte, enskifte eller laga skifte. Det kunde vara fråga om både klyvnings- och om-
skiften. Särskilda bestämmelser fanns i stadgorna för stadsjord. Även ägostyck-
ningsinstitutet kom till användning. 
 Avsöndring däremot tycks endast undantagsvis ha förekommit. Dock hade ett 
liknande delningsförfarande – kallat avstyckning – tillkommit och börjat användas 
(Grefberg, 1926a s. 26). 
 
 
3.2 Lagstiftning om planering och fastighetsbildning 
 
3.2.1 1874 års byggnadsstadga 
 
Allmänna bestämmelser, vilka bl.a. skulle reglera byggande i städerna, utfärdades 
först år 1874 genom en byggnadsstadga för rikets städer. Dittills hade det varit 
byggnadsordningar för varje särskild stad som varit vägledande. 
 Byggnadsstadgan innehöll bestämmelser om stadsplan och tomtindelning. 
Stadsplanen skulle utvisa gränser mellan byggnadskvarter och allmänna platser. Ett 
förbud fanns mot att bygga i strid mot gällande plan. Stadsplanen skulle antas av 
stadsfullmäktige och underställas regeringens prövning. Ett särskilt kapitel behand-
lade tomtindelningen, som hade till uppgift att dela in kvarteren i tomter. 
 Stadgans bestämmelser visade sig tämligen verkningslösa i praktiken, då be-
stämmelserna inte ägde rättskraft mot enskilda markägare (Bexelius m.fl., 1961 
s. 9). En tomtägare kunde således – utan hinder av ev. tomtindelning – formlöst 
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klyva och lägga samman sina tomtdelar i enlighet med den äganderättsliga uppfatt-
ningen. Att byggnadsstadgan saknade status som civillag innebar vidare att enskil-
da inte kunde hindras från att bebygga sin mark i strid med planer. Det var inte 
heller möjligt att anlägga gator eller allmänna platser på redan ianspråktagen mark 
utan avtal med markägaren. 
 

Det kan nämnas att 1845 års expropriationsförordning medgav tvångsförvärv i dessa si-
tuationer. Bland expropriationsändamålen angavs ”Jord till torg eller gata i stad.” 

 
Som en reaktion på de otillfredsställande förhållandena, tillkom 1899 års lag angå-
ende förändring av tomts område, vilken medförde att tomtindelningen inte längre 
kunde åsidosättas genom överlåtelser. Sådana förvärv kunde nämligen därefter inte 
lagfaras. 
 
 

 
 
Figur 3: Stadsplan för Djurgårdsstaden i Stockholms stad, fastställd 1899. 
 
 
3.2.2 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning 
 
Den centrala idén med lagen om stadsplan och tomtindelning var att överflytta 
byggnadsstadgans bestämmelser om stadsplan och tomtindelning till civillagstift-
ningen, dvs. göra reglerna bindande med rättsverkan mot enskilda. 
 Tomtindelningen kunde därmed genomföras mot tomtägarens vilja. Reglernas 
utformning medförde dock att det för ett och samma område kunde uppstå två jäm-
sides gällande tomtindelningar; dels den äldre äganderättsligt bestående – rättsligen 
bestående tomter – dels den nya av myndighet beslutade – administrativt bildade 
tomter. Det var endast de rättsligen bestående tomterna som kunde bli föremål för 
lagfart och inteckning. 
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 Administrativt bildade tomter kunde dock bli rättsligen bestående. Man får då 
skilja på två typer av fall; dels fall då en sammanläggning skulle ske av flera områ-
den som enligt tomtindelning utgjorde tomt, dels fall då uppdelning av tomt skulle 
ske. 
 I sammanläggningsfallen krävdes domstols medgivande för att rättsligen bestå-
ende tomt skulle bildas. I uppdelningsfallen hade redan fastställelsen av tomtindel-
ningen fastlighetsbildande verkan – s.k. avstyckning. 
 
 
3.2.3 1917 års lag om fastighetsbildning i stad 
 
I samband med införande av nytt fastighetsregister för städerna, delvis föranlett av 
1907 års lag, blev det en revision av vissa delar av den rätt som gällde fastighets-
bildning i städer, liksom av reglerna för tomtindelning. Samtliga regler om plan-
läggning, fastighetsbildning och fastighetsregistrering i städerna sammanfördes i en 
och samma lag, nämligen lagen om fastighetsbildning i stad (FBLS). 
 Vad avser formerna för planering och fastighetsbildning medförde emellertid 
FBLS inte några större förändringar. Det centrala i 1917 års reform var istället 
uppläggandet av ett fastighetsregister och registerkarta för städerna. Det förelåg vid 
denna tid ett trängande behov av att få ordning och reda i fastighetsförhållandena i 
städerna. Målsättningen var att upprätta ett register, som sedan kunde ”låsa” gäl-
lande fastighetsindelning, varefter alla förändringar skulle följa i lag givna regler 
(Cervin, 1966 s. 10). All privat jorddelning skulle således förhindras i städerna. 
 Den gemensamma regleringen av planering och fastighetsbildning kom dock att 
brytas upp redan genom 1931 års stadsplanelag, se nedan. Innehållet i FBLS efter 
stadsplanelagens tillkomst – dvs. de kvarvarande bestämmelserna om fastighets-
bildning och fastighetsregister – behandlas närmare i avsnitt 3.3. 
 
 
3.2.4 1931 års stadsplanelag 
 
År 1931 tillkom det åter en särskild stadsplanelag, vilken dessutom kompletterades 
av en byggnadsstadga. Detta medförde att även FBLS genomgick stora förändring-
ar, eftersom huvuddelen av dess tidigare bestämmelser om stadsplane- och tomt-
delningsinstituten då utmönstrades. 
 Med stadsplanelagen infördes vissa nyheter avseende planinstituten. För städer-
nas del fanns stadsplanen och tomtindelningen, men även den nya stomplanen som 
reglerade grunddragen för framtida markanvändning och bebyggelse inom ett visst 
område beläget utanför stadsplan. Stomplanen medförde lösenrätt för staden avse-
ende mark för trafikanläggningar. 
 För reglering av bebyggelse på landsbygden tillkom byggnadsplanen. Dessutom 
kunde s.k. utomplansbestämmelser användas för glesbebyggelse. 
 
 
3.2.5 1947 års byggnadslag 
 
Vid tiden för FBL:s tillkomst gällde 1947 års byggnadslag (BL) och 1959 års 
byggnadsstadga (BS). Detaljplanering av bebyggelse enligt byggnadslagen skulle 
ske genom stadsplan eller byggnadsplan. Byggnadsplanen var ett medel för läns-
styrelsen att reglera bebyggelse på landsbygden. Utomplansbestämmelser kunde 
användas inom glesbebyggelse, och medförde bl.a. en skyldighet att söka bygg-
nadslov. 
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För den översiktliga planeringen infördes två nya planformer – regionplan och general-
plan. Regionplanen användes för gemensam planläggning av flera kommuner, men hade 
få rättsverkningar. Generalplanen blev – efter regeringens fastställelse – rättsligt bin-
dande och medförde förbud att bygga i strid mot planen, liksom viss rätt att lösa mark. 

 
För frågor rörande fastighetsbildning enligt FBLS är dock endast stadsplanens 
rättsverkningar av intresse. Enligt BL 25 § skulle stadsplan bl.a. utmärka och ange 
gränserna för de områden med olika ändamål som ingick i planen, t.ex. byggnads-
kvarter, gator och andra allmänna platser samt specialområden. Stadsplanen antogs 
av stadsfullmäktige, men för att bli rättsligt bindande måste den fastställas av läns-
styrelsen (BL 26 §). 
 Byggnadskvarteren skulle vidare indelas i tomter (BL 28 §). För att bli rättsligt 
bindande skulle tomtindelningen antas av byggnadsnämnden och fastställas av 
länsstyrelsen (BL 33 §). 
 
 

 
 
Figur 4: Utdrag ur tomtindelning för kvarteret Blåmesen i Töreboda köping, fastställd 
1962. 
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3.3 Lagen om fastighetsbildning i stad 
 
Som bör ha framgått genomgick FBLS stora förändringar vid stadsplanelagens 
tillkomst. Följande redogörelse avser endast lagens utformning under stadsplanela-
gens och byggnadslagens tid. 
 
 
3.3.1 Stadsplans och tomtindelnings inverkan på fastighetsindelningen 
 
FBLS 1 kap. var kort och innehöll några få – men betydelsefulla – stadganden om 
den fastighetsbildande verkan som stadsplanen och tomtindelningen medförde. 
 
 
Stadsplanen 
Stadsplanen kunde ha avstyckande verkan. I FBLS (1:1) angavs att fastställelse av 
stadsplan inte rubbar rådande fastighetsindelning, utom i de fall att en tomtdel ute-
slöts ur gällande tomtindelning. Den aktuella tomtdelen var då att anse som av-
styckad från tomten. 
 

Två olika fall kunde föreligga: 
 Det första fallet avsåg när den uteslutna tomtdelen hade lagts ut som gata eller annan 
allmän plats. Om kommunen inte var ägare måste då tomtdelen förvärvas och lagfart 
sökas. Avstyckningen fullbordades då vid ansökan om lagfart, varvid tomtdelen avför-
des ur tomtboken. 
 Det andra fallet avsåg alla övriga situationer. Avstyckningen fullbordades då istället 
vid fastställelsen av stadsplanen. 

 
 
 

 
 
Figur 5: Utdrag ur stadsplan för del av kv. Lampan inom Södermalm i Stockholms stad, 
fastställd 1955. 
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Regeln om avstyckning genom fastställelse av stadsplan var egentligen ingen nyhet 
som tillskapades genom FBLS, se avsnitt 3.2.2 – bestämmelsen utgjorde i huvud-
sak en kodifikation och precisering av de regler som ansetts gälla även före till-
komsten av FBLS (jfr Rodhe, 1941 s. 97). 
 
 
Tomtindelningen 
Jämfört med stadsplanens följder hade tomtindelningens avstyckande verkan större 
betydelse. Tomt bildades administrativt genom tomtindelning (1:2). Genom fast-
ställelsen av tomtindelningen blev således de redovisade tomterna administrativt 
bildade – detta betyder att de delområden som skulle utgöra tomter ansågs vara 
avstyckade genom själva fastställelsen (1:3). 
 Dessa administrativt bildande tomter kunde emellertid inte lagfaras eller inteck-
nas. För att tomterna skulle bli fastigheter – eller rättsligen bestående tomter – 
fordrades vissa åtgärder. Följande tre olika fall kunde föreligga, se figur 6. 
 
 
  a) b) c) 

       
 
Figur 6: Illustration av tre olika tomtbildningsfall. 
 
 
Fall a): Om en administrativt bildad tomt exakt motsvarade en befintlig fastighet (i 
figuren stadsägan 230), skulle tomten utan någon ansökan – ex officio – föras in i 
stadsregistrets tomtbok (7:3). Tomten blev därigenom rättsligen bestående. 
 
Fall b): Om en administrativt bildad tomt utgjorde en del av en befintlig fastighet (i 
figuren stadsägan 48) och låg helt inom denna, fordrades endast tomtmätning enligt 
FBLS 2 kap. Tomtmätning skedde på ansökan av tomtens ägare. Sedan tomtmät-
ningen vunnit laga kraft kunde ägaren ansöka om registrering i tomtboken, varige-
nom tomten blev rättsligen bestående. 
 
Fall c): Om en administrativt bildad tomt ingick i två eller flera befintliga fastighe-
ter eller andra enheter fordrades sammanläggning av dessa områden enligt FBLS 
3 kap. Tomtägaren måste då först begära tomtmätning (3:2). När tomtmätningen 
vunnit laga kraft kunde ägaren ansöka hos ägodelningsdomaren om sammanlägg-
ning av de olika tomtdelarna. Genom sammanläggningen blev tomten rättsligen 
bestående och skulle föras in i tomtboken. 
 
 
3.3.2 Tomtmätning och gränsbestämning 
 
Genom tomtmätning bestämdes gränser för fastigheter och administrativt bildade 
tomter, vilket behandlades i FBLS 2 kap. Tomtmätningsförfarandet innefattade 
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främst fastighetsbestämmande åtgärder, där de mätningstekniska inslagen domine-
rade. Syftet med förrättningen var att klarlägga gränsernas rätta sträckning och att 
mäta tomternas areal. 
 

Som torde ha framgått ovan, hade emellertid tomtmätningen inte enbart karaktären av 
ett förrättningsinstitut för bestämning av en redan befintlig fastighetsgräns, utan den 
kunde även ingå som ett led i fastighetsbildning. Tomtmätningen kom därigenom att ut-
göra ett slags blandform mellan fastighetsbildande respektive fastighetsbestämmande 
förrättningsinstitut (jfr Rodhe, 1944 s. 31). 

 
Ansökan skedde normalt till byggnadsnämnden av tomtens ägare (2:1). Det ställdes 
särskilda behörighetskrav på den som skulle förrätta tomtmätningen – lantmäteri-
examen eller civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad, samt två års praktisk 
erfarenhet (2:2). 
 Tomtmätningen skedde som förrättning. Vid förrättningen skulle bl.a. samman-
träde hållas med tomtens ägare samt ägare till angränsande mark (2:5). 
 
 

 
 
Figur 7: Tomtmätningskarta upprättad 1966 över tomten nr 7 i kvarteret Blåmesen i Töre-
boda köping (jfr figur 4). 
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Tomtgränsen utmärktes på marken (2:9) och tomtkarta upprättades (2:8). Överkla-
gandetiden för denna "gränsbestämning" var 20 dagar och första överinstans var 
ägodelningsrätten (2:10). Om tomtmätningen inte överklagades vann förrättningen 
laga kraft. 
 Gränsbestämning kunde även ske av såväl tomtgränser som andra slag av grän-
ser utan samband med tomtmätning (2:13). För sådan gränsbestämning tillämpades 
samma regler i FBLS 2 kap. utom i de fall gränsen samtidigt utgjorde gräns mellan 
stadsregisterområde och jordregisterområde, eller mot allmänt vattenområde – då 
skulle istället JDL:s bestämmelser om gränsbestämning tillämpas. 
 
 
3.3.3 Sammanläggning av områden till tomt 
 
Tillvägagångssättet vid sammanläggning av områden som enligt en fastställd tomt-
indelning skulle utgöra tomt, reglerades i FBLS 3 kap. 
 Om en administrativt bildad tomt ingick i två eller flera stadsägor eller andra 
områden, skulle ägaren av tomtdelarna först begära tomtmätning. (Situationen mot-
svar fall c i avsnitt 3.3.1.) 
 När tomtmätningen vunnit laga kraft kunde de i tomten ingående delområdena 
sammanläggas efter ansökan hos ägodelningsdomaren (3:1-2). Följande förutsätt-
ningar skulle vara uppfyllda för sammanläggning (3.3): 
 

• Sökanden måste ha lagfart eller på annat sätt styrka förvärv av delområdena. 
• Inteckningsförhållandena måste vara likartade i delområdena. 

 
Vid komplicerade inteckningsförhållanden upprättades förslag till förmånsordning 
av ägodelningsdomaren, vilket skulle godkännas av inteckningshavarna. 
 Om inget hinder fanns mot sammanläggningen, förordnade ägodelningsdoma-
ren om sammanläggning. I övriga fall skulle prövningen hänskjutas till ägodel-
ningsrätten. Genom sammanläggningen blev tomten rättsligen bestående och skulle 
föras in i stadsregistrets tomtbok. 
 
 
3.3.4 Sammanläggning av stadsägor 
 
I FBLS 4 kap. reglerades sammanläggning av stadsägor, dvs. mark som inte ingick 
i tomtindelning. Två eller flera stadsägor – med samma ägare – kunde sammanläg-
gas till en fastighet (4:1). 
 Sammanläggningen skedde efter ansökan hos ägodelningsdomaren, och vid 
prövningen tillämpades i huvudsak bestämmelserna i FBLS 3 kap. (4:2). 
 
 
3.3.5 Avstyckning utanför tomtindelning 
 
Inom tomtindelning skedde avstyckning som ett administrativt förfarande. Utanför 
tomtindelat område skedde avstyckning däremot genom en förrättning. Förutsätt-
ningarna och förfarandet reglerades i FBLS 5 kap. 
 Från fastighet som inte ingick i tomtindelning kunde fastighet avskiljas genom 
avstyckning (5:1). Avstyckningen skedde vid förrättning, som handlades av en 
mätningsman i stadens tjänst eller annan behörig person (5:2). Vid avstycknings-
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förrättningen var stora delar av bestämmelserna om skiftesförrättningar i JDL till-
lämpliga. 
 Vid avstyckningen skulle tillses att det område som skulle avstyckas erhöll rätt 
till nödvändiga vägar (5:6). Vägservitut kunde bildas vid avstyckningen. 
 I 5:8 fanns ett planvillkor avseende avstyckningar inom fastställd generalplan, 
stadsplan eller byggnadsplan. Avstyckningen fick ej verkställas så att områdets 
ändamålsenliga bebyggande försvårades eller syftet med bestämmelserna på annat 
sätt motverkades. Särskilda begränsningar gällde utom planlagt område där tätbe-
byggelse uppkommit eller väntades inom nära förestående tid. 
 En avstyckningskarta skulle upprättas och en beskrivning skulle redovisa even-
tuella servitut och samfälligheter som bildats vid avstyckningen (5:11). De nya 
gränserna skulle utstakas och markeras på marken (5:12). 
 När förrättningen avslutats, var det länsstyrelsen som fastställde avstyckningen 
och prövade besvär över förrättningsmannens utlåtande vid förrättningen (5:14). 
 

Överprövningen var en avvikelse från JDL, där det istället var överlantmätaren eller 
ägodelningsdomaren som fastställde avstyckningen, och om tvist eller tveksamhet före-
låg prövades den av ägodelningsrätten. 

 
Bestämmelserna om avstyckning i 5 kap. var även tillämpliga vid avstyckning från 
mark som inte ingick i fastighetsindelningen – dvs. allmänna platser och vissa vat-
tenområden (5:17), se vidare i avsnitt 3.3.7. 
 
 
3.3.6 Laga skifte, ägoutbyte och ägodelningsrätt i stad 
 
Reglerna om laga skifte och ägoutbyte i FBLS 6 kap. liknade i stort de motsvaran-
de bestämmelserna i JDL, med den skillnaden att laga skifte i stad var mer kring-
gärdat av restriktioner och ganska sällsynt. 
 Laga skifte i stad kunde dock endast avse utbrytning av kvotdelar (klyvnings-
skifte) eller delning av samfällt område (6:1). Regeringen kunde dock – om sär-
skilda omständigheter förelåg – ge tillstånd till omskifte av redan skiftad stadsjord. 
 Laga skifte kunde förrättas antingen av en lantmätare eller av en mätningsman i 
stadens tjänst (6:2). I FBLS 6:9 behandlades de planmässiga bedömningar som 
skulle göras – inom och utom plan – vilka idag har sin motsvarighet i FBL 3:2-3. 
Kapitlet var i övrigt upplagt på så sätt att där inga avvikande bestämmelser medde-
lades, gällde JDL:s regler om laga skifte (6:1). 
 Ägoutbyte kunde ske i samband med laga skifte eller som separat förrättning. 
Ägoutbytesinstitutet hade stor praktisk betydelse för plangenomförandet under 
lagens sista årtionden. FBLS 6 kap. behandlade även utbrytning av skogsfångs- 
eller mulbetesservitut, vilket kunde ske som fristående förrättningar (6:12). 
 Ett särskilt stadgande fanns om ägodelningsrätt i stad (6:16). Enligt huvudregeln 
skulle rådhusrätt vara ägodelningsrätt. 
 
 
3.3.7 Fastighetsregister för stad 
 
FBLS 7 kap. reglerade uppläggandet och förandet fastighetsregister för stad, vilket 
var den viktigaste reformen som FBLS:s tillkomst medförde. 
 Enligt 7:1 skulle det för varje stad föras fastighetsregister, bestående av tomtbok 
för tomterna och stadsägobok för övriga fastigheter inom staden. Om det var lämp-
ligt kunde regeringen föreskriva att fastighetsregister för stad även skulle föras för 
andra samhällen, exempelvis köpingar och municipalsamhällen. 
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 Till fastighetsregistret hörde tre s.k. bihang, nämligen: 
 

• Tomtbildningslängd (bihang A); administrativt bildade tomter som ännu ej införts 
i tomtboken. 

• Förteckning (bihang B) över områden som undantagits för delägares gemensamma 
behov eller lämnats oskiftade (samfälligheter). 

• Förteckning (bihang C) över vägar, gator, torg och andra allmänna platser, liksom 
vissa vattenområden (ingick inte i fastighetsindelningen). 

 
Till fastighetsregistret hörde också en registerkarta som kontinuerligt skulle hållas 
uppdaterad (7:2), samt – under slutskedet av FBLS:s tid – en förteckning över ge-
mensamhetsanläggningar (bihang GA). 
 I övrigt innehöll FBLS 7 kap. huvudsakligen bestämmelser om tillvägagångs-
sättet vid fastighetsregistrets uppläggande och ajourhållande. 
 

Vid registerreformen från 1968 – då uppbyggnaden av ett enhetligt fastighetsregister för 
både land och stad inleddes, avvecklades successivt stadsregistret, liksom jordregistret 
från 1908 (vilket gällde fastigheter på landet). Arbetet med överföring av hela Sveriges 
fastighetsbestånd till digital form avslutades 1995. 

 
Från och med 1972 ersattes FBLS av nuvarande fastighetsbildningslag. Stadsplan 
och tomtindelning förlorade vid denna tidpunkt sin avstyckande verkan. 
 

En liten rest från detta förhållande finns kvar i den nutida fastighetsplanens rättsverk-
ningar vid fastighetsbildning. Notera planens koppling till det allmänna lämplighetsvill-
koret i FBL 3:1. I PBL 6:4 stadgas bl.a. att detta villkor skall prövas om planen skall re-
glera markens indelning i fastigheter. Vid den efterföljande fastighetsbildningsförrätt-
ningen omfattar prövningen istället planvillkoret i FBL 3:2, vilket innebär att utmärk-
ning och inmätning av nya gränser görs utifrån en tolkning av de i fastighetsplanen re-
dovisade gränserna. 

 
 
 
4. Annan lagstiftning om fastighetsbildning 
 
4.1 Sammanläggningslagen 
 
Sammanläggning reglerades inte i jorddelningslagen, utan i en särskild lag om 
sammanläggning av fastigheter å landet (SML), från 1926. 
 Sammanläggning ansågs inte fordra några lantmäteritekniska åtgärder – inga 
nya ägogränser tillskapades, utan prövningen fick en mer judiciell karaktär och 
koncentrerades följaktligen till en domstolsprövning (Ljungman & Stjernquist, 
1970 s. 97). Sammanläggningsärenden prövades och avgjordes därför av ägodel-
ningsdomaren. I vissa fall, t.ex. då hinder förelåg mot sammanläggningen, skulle 
ärendet hänskjutas till ägodelningsrättens avgörande (15 §). 
 Hela fastigheter kunde sammanläggas, men även områden som avstyckats i 
syfte att sammanläggas med någon annan fastighet (1 §). Under ett laga skifte kun-
de även andelar i fastigheter utbrytas och sammanläggas. Prövningen vid samman-
läggning kan delas upp i tre frågor: 
 

• Den jordpolitiska prövningen 
• Samordning av ägarförhållanden 
• Samordning av inteckningar och inskrivningar 
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Den jordpolitiska prövningen innebar en lämplighetsbedömning av den nya fastig-
hetsindelningen. För prövningen hänvisade SML 7 § till de jordpolitiska villkoren i 
JDL 19 kap. – dvs. de som gällde vid avstyckning. Utredning avseende lämplighe-
ten ur fastighetsbildningssynpunkt skedde genom att utlåtande inhämtades från 
överlantmätaren (11 §). 
 Vad gäller ägarförhållandena, måste dessa vara exakt lika i sammanläggnings-
delarna (5 §), något som mildrades för egendom som ägs av äkta makar i FBL. 
 Villkoren rörande gravationsförhållanden motsvarade i stort dagens reglering i 
FBL. Om sammanläggningsdelarna belastades av olika inteckningar, upprättade 
ägodelningsdomaren ett förslag till förmånsordning som skulle godkännas av samt-
liga inteckningshavare (14 §). Om en inteckningshavare vägrade att lämna medgi-
vande, kunde ägodelningsdomaren göra en oskadlighetsprövning. 
 

Man kan notera den omkastning av roller som skedde i FBL. Lämplighetsprövningen av 
fastighetsbildningen sker fortfarande av förrättningslantmätaren. Prövningen av inskriv-
ningsförhållandena sker fortfarande av domstolen (IM). Däremot är det numera förrätt-
ningslantmätaren som fattar det slutliga beslutet om sammanläggning. Skälet till detta 
var en önskan om att upprätthålla principen att all fastighetsbildning sker vid förrättning 
(prop. 1969:128 s. B 710-715). 

 
Sammanläggningslagen upphävdes genom FBL:s ikraftträdande. 
 
 
4.2 Sammanföringslagen 
 
Många av de samfälligheter som lagts ut vid laga skiften blev så småningom – med 
hänsyn till förändrad brukningsteknik och ökande urbanisering – ofta onyttiga och 
kunde t.o.m. utgöra hinder för en rationell fastighetsindelning. 
 Enda sättet att ta bort dessa samfälligheter var att hålla ett omskifte enligt JDL, 
vilket var en både kostsam och tidsödande process. Detta var en av anledningarna 
till att 1952 års lag om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark 
med angränsande fastighet m.m. antogs och därefter blev ett viktigt komplement 
till JDL. 
 Lagen var ursprungligen tillämplig på samfälld vägmark, dike, bäck eller annat 
liknande mindre vattendrag (1 §). Efter en ändring 1965 blev lagen även tillämplig 
på järnvägsmark som inte längre behövdes för järnvägen. 
 Förutsättningarna för sammanföring var att marken inte behövdes för samfällt 
ändamål och att lämpligare fastighetsindelning därigenom kunde erhållas (3-4 §§). 
Genom sammanföringen överfördes marken – på samma sätt som vid ägoutbyte – 
till den mottagande fastigheten (17 §). 
 Fråga om sammanföring prövades vid en enkel lantmäteriförrättning, där vissa 
moment från JDL:s skiftesförrättning var tillämpliga (8 §). Eventuellt förekom-
mande ersättningsfrågor skulle avgöras vid förrättningen (10 §). Ersättningsregler-
na liknade de som idag gäller för s.k. onyttiga samfälligheter (jfr FBL 6:6). 
 Sammanföringslagen upphävdes genom FBL:s ikraftträdande. 
 
 
4.3 Ensittarlagen 
 
1925 års lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjande-
rätt upplåtet område – den s.k. ensittarlagen – var ett utslag av dåtidens ökade in-
tresse för arrendatorernas sociala trygghet. 
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Lagen kan ses som en del av den s.k. ”sociala arrendelagstiftningen”, tillsammans med 
bl.a. 1943 års lag om arrendatorers förköpsrätt samt det starkare besittningsskydd för ar-
rendatorer vi idag finner i jordabalken, men som vid denna tidpunkt infördes i 1907 års 
lag om nyttjanderätt till fast egendom. 

 
Genom ensittarlagen hade arrendatorer under vissa förutsättningar rätt att begära 
inlösen av det upplåtna markområdet. Bl.a. fordrades att marken sedan 1919 hade 
varit bebyggt med bostadshus som ägts av nyttjanderättshavaren och samtidigt 
utgjort dennes stadigvarande bostad. Dessutom fordrades att byggnadernas värde 
utgjorde minst en fjärdedel av det totala värdet av mark tillsammans med byggna-
der (1 §). 
 Prövningen av om lösningsrätt förelåg – och vilken löseskilling som då skulle 
utgå – skedde vid lantmäteriförrättning (5 §). 
 I de fall det inlösta området utgjorde en del av en fastighet, skulle området av-
skiljas i enlighet med JDL:s bestämmelser om avstyckning. Var området beläget 
inom stadsregisterområde, skulle istället avskiljandet ske enligt FBLS:s bestäm-
melser om avstyckning av område som inte ingick i tomtindelning (18 §). 
 

Vid lagens införande beräknade man att det fanns omkring 100 000 lägenheter på ofri 
grund som kunde komma i fråga för reglering. Under 1930-talet avslutades mer än 
1 000 ensittarförrättningar per år, och vid slutet av 1960-talet uppgick de till omkring 
200 per år. Man räknade med att det då fanns endast ca 6 000 lägenheter kvar att regle-
ra. Lagen hade inte längre samma betydelsefulla sociala funktion att fylla som vid dess 
införande, varför 1954 års Fastighetsbildningskommitté föreslog att lagen skulle upphö-
ra att gälla med utgången av 1976 (SOU 1965:26). Detta blev också riksdagens beslut. 

 
 
4.4 Lagstiftning om legalisering och äganderättsutredning 
 
Frågan om legalisering av s.k. privat jorddelning har nära anknytning till fastig-
hetsbildning, varför även dessa bestämmelser bör kommenteras något. 

 
Redan våra äldsta skriftliga källor vittnar om att det under perioder utfärdats förbud mot 
eller begränsningar av rätten att vidta privat jorddelning, t.ex. hemmansklyvning och 
avsöndring. 
 

I modern tid infördes vissa begränsningar genom jorddelningslagen, vilken trädde i 
kraft 1928. För vissa delar av Kopparbergs län tillkom 1952 en lag om förbud mot 
sämjedelning av fast egendom, vilken utsträcktes till att gälla i hela landet 1962. 
Efter den 1 juli 1962 är således sämjedelning utan verkan. Lagen upphävdes genom 
jordabalken, som innehåller motsvarande bestämmelse i 1 kap. 1 §. 
 Den första legaliseringslagen kom redan 1953 – lagen om verkan som laga skif-
te av sämjedelning m.m. Enligt lagen kunde sämjedelning förklaras äga verkan som 
fastställt laga skifte, om samtliga delägare var överens om delningens innehåll 
(1 §). Legalisering kunde dock endast avse fastighet på landet som var sämjedelad 
eller sämjeägostyckad före 1928. Genom legaliseringen skapades fastigheter som 
kunde införas i jordregistret. Man gjorde ingen prövning av om lotterna skulle bli 
lämpliga fastigheter. Karta upprättades och gränserna utmärktes på marken (3 §).1
 Lagen ersattes senare av 1968 års legaliseringslag. Denna möjliggjorde inte 
bara legaliseringar av sämjedelningar, utan även av andra privata jorddelningar. 
                                                      
1 Notera att gränser tillkomna vid legalisering enligt 1953 års lag anses vara lagligen bestämda (jfr JB 
1:3). Detta gäller inte gränser tillkomna vid legalisering enligt efterföljande lagar, eftersom momentet 
att markerna gränserna då hade slopats. 
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Delningarna skulle dock ha skett senast den 30 juni 1962 (1 §). Enighet mellan 
markägarna var inte längre en förutsättning för att legalisering skulle kunna ske. 
Vid legaliseringsförrättningen gjordes ingen prövning av jord- eller planpolitiska 
villkor – markering av gränser skedde inte heller. 
 Jämsides med legaliseringslagarna, gällde 1962 års lag om äganderättsutred-
ning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall. Lagen var tillämplig 
inom områden där äganderätts- och lagfartsförhållandena var oordnade, och syftade 
till sanering av äganderättsförhållandena inom dessa områden. Tillvägagångssättet 
vid äganderättsutredningen och villkoren för att kunna göra en sådan utredning var 
i stora drag desamma som gäller idag. Vissa möjligheter fanns att legalisera sämje-
delningar, samt att företa tvångsvis sammanläggning av ägolotter i samma ägares 
eller makars hand. Förrättningen innefattade inte markering av nya gränser. 
 

Båda lagarna om legalisering respektive äganderättsutredning ersattes 1972 av den idag 
gällande lagen om äganderättsutredning och legalisering. Denna ändrades 1979 så att 
även områdesförvärv som skett före 1969 kunde legaliseras – då trädde nämligen 1968 
års lag med vissa bestämmelser om förvärv av område av fastighet ikraft (jfr JB 4:7-9). 
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