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Abstract 
When real property is changed by Lantmäteriet, the general rule is that a cadastral procedure meeting 
should be held between the cadastral surveyor and the concerned parties. The purpose of the meeting 
is to inform the parties of what the application means and what will be or is already done in the 
cadastral procedure. There are exceptions to the general rule, if it is clear that no individual or public 
conflict of interest may occur, the property formation order can be taken without meeting the parties.  
How the cadastral surveyor should examine whether there are conflicting interests are not specified in 
law. The Bill explains that the cadastral surveyor can assume, from the way the party who has not 
applied reacts when he is noticed, if he stands behind the application or not. If he does not complain, 
the cadastral surveyor can assume the party does not have anything against the procedure. There is 
also the cadastral surveyors function of monitoring the public interest. The purpose of the exception to 
the Bill was to provide a faster, easier and cheaper cadastral procedure. 
 
This essay aimed to investigate a number of issues, for example the existence of the meeting and why 
they are held, but also partly to make a comparison between the different decades and different 
municipalities. To try to answer the issues 869 cadastral acts has been investigated. From the cadastral 
procedure acts have a number of factors been extracted and collected in a database. The factors 
gathered from the cadastral acts are, besides the municipality and the filing references; if a meeting 
was held, the reason why the meeting where held, what type of action that has taken place in the 
cadastral procedure, if the property is located within the plan, if there was an agreement which the 
application was based on, if the application has been common, how many parties there are in the 
procedure. After collection, the information was processed so that the number of meetings could be 
distinguished, causes could be grouped and comparisons could be made between years and 
municipalities. 
 
The results show that cadastral procedure meetings have been held in 13% of the surveyed ordinances. 
The most common reason for a cadastral procedure meeting has been individual conflicts of interest, it 
has been the cause in 86% of the cases. When comparing the years, one can see that it has become 
increasingly rare with the meeting. In 1978 meeting was held in 22 % of the cases and in 2008 only in 
3%. The largest difference is seen in Skinnskatteberg and the smallest difference in Arvika. The 
comparison of the collected factors showed that the greatest impact on choosing not to have a meeting 
is when the application is common for all parties, the second highest impact was when the cadastral 
procedure only involved real property outside the plan and a small impact could be discovered when 
there was an agreement before the application was made. The remaining factors, number of interested 
parties and the type of cadastral procedure that was made, had a very small extent on the decision if a 
meeting should be held or not. 
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Sammanfattning 
Vid lantmäteriförrättning är huvudregeln enligt fastighetsbildningslagen att sammanträde ska hållas. 
Syftet med sammanträdet är att informera sakägarna dels om ansökningen och dels om de åtgärder 
som har eller ska utföras i ärendet. Det finns dock undantag från regeln, i de fall inga enskilda- eller 
allmänna intressekonflikter föreligger får handläggning ske utan sammanträde. Hur 
förrättningslantmätaren ska undersöka om det finns stridiga intressen finns inte angivet. Det uppges 
dock i förarbetet att förrättningslantmätaren kan tolka det som att enskilda intressekonflikter inte 
föreligger om de sakägare som inte ansökt inte motsätter sig åtgärden efter att de delgivits ansökan. 
Det är vidare förrättningslantmätarens uppgift att bevaka det allmänna intresset. Syftet med undantaget 
från regeln var enligt propositionen att åstadkomma ett snabbare, enklare och billigare 
förrättningsförfarande. 
 
Examensarbetet syftade till att undersöka ett antal frågeställningar, dels beträffande förekomsten av 
sammanträde och orsaken till varför de hålls och dels att göra en jämförelse mellan olika decennier 
och olika kommuner. För att försöka besvara frågeställningarna har 869 förrättningsakter undersökts. 
Ur akterna har ett antal faktorer hämtats och samlats i en databas. De faktorer som samlats in från 
förrättningsakterna är, förutom kommun och aktbeteckning; om sammanträde hållits, orsaken till 
varför sammanträde i förekommande fall har hållits, vilken typ av åtgärd som har utförts under 
förrättningen, om berörda fastigheter ligger inom plan, om det funnits en överenskommelse som 
ansökan grundats på, om ansökan varit gemensam och hur många sakägare det finns i förrättningen. 
Efter insamlingen har informationen bearbetats så att antal sammanträden har kunnat urskiljas, orsaker 
kunnat grupperas och så att jämförelser har kunnat göras mellan år och kommuner. 
 
Resultatet av undersökningen visar att sammanträde har hållits i 13 % av de undersökta 
förrättningarna. Den vanligaste orsaken till att sammanträde har hållits är enskilda intressekonflikter, 
det har varit orsaken i 86 % av fallen. Vid jämförelse mellan de undersökta åren kan man se att det har 
blivit allt ovanligare med sammanträde, år 1978 hölls sammanträde i 22 % av fallen och år 2008 
endast i 3 %. Den största procentuella skillnaden ser man i Skinnskatteberg och den minsta skillnaden 
i Arvika. Jämförelsen mellan de insamlade faktorerna visade att det som har störst påverkan på 
avstående från sammanträde är om sakägarna ansökt gemensamt, näst mest påverkar om de berörda 
fastigheterna ligger utom plan och därefter hamnar förekomst av om överenskommelse förelegat 
ansökan. De återstående faktorerna, sakägare och åtgärdstyp, påverkade i väldigt liten utsträckning om 
sammanträde hölls. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Det här examensarbetet handlar om hållande av sammanträde vid handläggande av förrättning 
enligt FBL (Fastighetsbildningslagen). FBL 4:14 innehåller bestämmelser om när 
sammanträde ska hållas och att det kan undvaras under vissa förutsättningar. 
 

FBL 4 kap. 14 § 
Vid förrättning skall lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med 
sakägarna. 
 
Sammanträde behövs inte, om det inte förekommer några 
motstridande intressen mellan sakägarna i ärendet och det inte heller 
finns några hinder mot den sökta fastighetsbildningen. Om ansökan 
skall avvisas eller det är uppenbart att fastighetsbildningen inte kan 
tillåtas, är sammanträde inte heller behövligt. 
 
Vid sammanträde skall lantmäterimyndigheten redogöra för 
ansökningen samt klargöra innebörden av vidtagna och planerade 
åtgärder. Sakägare och annan, som enligt särskild föreskrift skall 
underrättas om sammanträdet, skall få tillfälle att yttra sig och 
förebringa utredning i frågor som behandlas vid sammanträdet. 
 
Sammanträde skall hållas i anslutning till den eller de berörda 
fastigheterna, om det inte utan olägenhet kan hållas på annat ställe. 

 
Huvudregeln är alltså, enligt FBL 4:14 1 st, att sammanträde ska hållas med sakägarna. FBL 
4:14 2 st ger dock möjligheten till handläggande av förrättning utan sammanträde. Med 
handläggning avses alla åtgärder som företas av Lantmäterimyndigheten från förrättningens 
början till slut. En förrättning anses påbörjad när ansökningen kommer in och ska anses 

avslutad i och med att beslut om avslutande, inställande eller avvisning vinner laga kraft.
1
 

Syftet med sammanträde är dels att informera sakägarna om ansökningen och om de åtgärder 
som har eller ska utföras i ärendet. Det är även av vikt att informera sakägarna om vad som 
framkommit vid samråd med andra myndigheter, framför allt om det som framkommit går 
sakägarna emot. Sakägarna ska även ha möjlighet att yttra sig samt lämna information som är 

av betydelse för förrättningen.
2
 

 
För att handläggning ska få ske utan sammanträde krävs det att det inte finns några 
motstridiga intressen mellan sakägarna och att hinder mot den sökta åtgärden inte föreligger. 
Det finns ingen reglering för hur förrättningslantmätaren ska kontrollera att motstridiga 

intressen inte föreligger mellan sakägarna.
3
 Enligt propositionen kan ett tecken på att inga 

motstridiga intressen finns tolkas av att samtliga sakägare biträtt ansökan. Vidare framgår 
också av propositionen att om sakägare som inte skrivit på ansökan, efter att ha delgivits 
enligt FBL 4:15, därefter inte motsätter sig den, kan myndigheten i allmänhet utgå från att 

                                                 
1 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:14:1 
2 Proposition 1969:128 s B 231-238 
3 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:14:2 
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sakägaren inte heller motsätter sig åtgärden.4 Lantmäterimyndigheten ska även underrätta 
byggnadsnämnden innan ett avgörande beträffande förrättningen görs, om byggnadsnämnden 
har begärt detta.5 
 
Enligt propositionen är syftet med regeln, som gör det möjligt att undvara sammanträde, att 
åstadkomma ett snabbare, enklare och billigare förrättningsförfarande för såväl sakägarna som 
det allmänna när det handlar om förrättningar av okomplicerad art. I propositionen skrivs att 
lagstiftaren ser det som ”onödigt” att Lantmäterimyndigheten sätter ut ett sammanträde om 
samtliga sakägare är överens om genomförandet av en begärd åtgärd och denna visar sig inte 
stå i strid mot allmänt intresse. Sammanträdet skulle i dessa fall endast få en formell karaktär. 
Däremot avser inte regeln att hindra att sammanträde hålls, även om inga motstridiga 
intressen finns. Lagstiftaren kommenterar även, att om minsta tveksamhet finns beträffande 
motstridiga intressen bör sammanträde hållas.6 
 
Undvarande av sammanträde kan göras för alla typer av förrättningsåtgärder enligt 
fastighetsbildningslagen. Lagstiftaren förutsatte i propositionen att regeln framför allt skulle 
tillämpas vid avstyckningar och sammanläggningar inom detaljplanelagda områden, samt vid 
fastighetsregleringar för bildande av servitut om ansökan föregåtts av en klar och tydlig 
överenskommelse mellan parterna.7 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda i vilken utsträckning sammanträden hålls vid 
handläggning av förrättningar enligt FBL. Av de sammanträden som hålls kommer jag att 
redogöra för hur stor andel av dessa som hålls på grund av orsakerna enligt 4:14, 2 st, 1 
meningen, e contrario, och hur stor andel som hålls av andra skäl. Vidare kommer ett antal 
faktorer ur de undersökta förrättningarna att redovisas för att kunna utröna om man ur dessa 
kan påvisa olika tendenser mellan såväl olika årtionden som olika kommuner. 
 
De frågeställningar som examensarbetet ämnar svara på är; 

- I vilken utsträckning hålls sammanträden vid förrättningar enligt FBL? 
- Hur ser fördelningen ut för orsakerna till att sammanträde hålls? 
- Finns det skillnader för när sammanträde hålls i olika kommuner? 
- Har förekomsten av sammanträden förändrats vid en jämförelse mellan åren 1978, 

1988, 1998 samt 2008? 
- Påverkar ett antal mätbara faktorer beslut om hållande av sammanträde och i så fall i 

vilken utsträckning? 

1.3 Metod 

Svaren till mina frågeställningar kommer att sökas genom genomgång av 869 stycken 
förrättningsakter. En utförlig beskrivning av metoden finns i det tredje kapitlet och syftar till 
att möjliggöra replikation och evaluering. 

                                                 
4 Proposition 1969:128 s B 231-238 
5 Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap, 15 § 
6 Proposition 1969:128 s B 231-238 
7 ibid 
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1.4 Disposition 

För att få en förståelse för arbetet och det insamlade materialet innehåller arbetets kapitel 2 en 
kort genomgång av reglerna vid fastighetsbildningsförrättning och en lite mer ingående 
förklaring av den i detta arbete belysta 14 paragrafen i fastighetsbildningslagens 4 kapitel. 
 
I kapitel 3 beskriver jag utförligt den metod jag använt för att samla in data till arbetet. Detta 
görs för att möjliggöra replikering och evaluering av mitt arbete. 
 
I kapitel 4 redovisas resultatet i text och tabeller. Kapitel 5 innehåller min analys av resultatet 
samt några sammanfattande slutsatser. 
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2 Regler om fastighetsbildningsförrättning och 
sammanträde 

2.1 Fastighetsbildningslagen 
Fastighetsbildningslagen reglerar instituten fastighetsbildning, fastighetsbestämning och 
särskild gränsutmärkning.8 Fastighetsbildning innebär ombildning eller nybildning av 
fastigheter.9 
 
Ombildning sker vid fastighetsreglering.10 Fastighetsreglering innebär att ett markområde 
överförs från en fastighet till en annan, att servitutsåtgärder genomförs eller att samfälligheter 
bildas eller att dess andelar ändras.11 Fastighetsreglering kan ske både som frivillig 
överenskommelse såsom genom tvång. I och med tvångsmöjligheten finns det regler till 
skydd för fastighetsägare som motsäger sig åtgärden.12 Skyddsreglerna är dispositiva för 
enskilda, vilket innebär att de kan avtalas bort, men indispositiva när det gäller skyddet för 
allmänna intressen.13 Nybildning sker vid avstyckning, klyvning och sammanläggning.14 
Avstyckning innebär att ett område av en fastighet avskiljs och bildar en ny fastighet, 
klyvning innebär att en samägd fastighet delas upp mellan ägarna i enskilda fastigheter med 
enskilt ägande och sammanläggning innebär att två fastigheter som har samma ägare läggs 
ihop till en ny fastighet.15 
 
Fastighetsbestämning innebär att man fastslår hur en tidigare fastighetsbildning är beslutad.16 
Särskild gränsutmärkning innebär att en gränsmarkering åter markeras i de fall då 
fastighetsbestämning är omöjlig.17 Fastighetsbildningsåtgärderna utförs genom förrättning vid 
kommunal eller statlig lantmäterimyndighet. Lantmäterimyndigheten består i normala fall av 
en förrättningslantmätare. För att en åtgärd ska kunna utföras krävs i de flesta fall en ansökan 
från en sakägare. I vissa fall kan andra ha rätt att ansöka om förrättning, exempelvis 
länsstyrelse, kommun eller tvångsförvärvare. Även lantmäteriet kan initiera 
förrättningsåtgärder, detta sker då genom ett så kallat officialinitiativ.18 
 
För att fastighetsbildning ska få ske krävs det att ett antal krav är uppfyllda. Dessa krav kan 
grovt delas in i allmänna och åtgärdsspecifika krav. De allmänna kraven framgår av 
fastighetsbildningslagens första till tredje kapitel. Första kapitlet innehåller inledande 
bestämmelser och redogör för vad som kan ingå i fastighetsbildning och vilka institut som 
utgör verktygen. Andra kapitlet innehåller de grundläggande bestämmelserna för 
fastighetsbildning, såsom i vilka fall de olika åtgärderna är tillämpliga, hur servitut behandlas 
om detta inte framgår av förrättningshandlingarna och hur förrättningskostnaden ska 
fördelas.19  
                                                 
8 Fastighetsbildningslag (1970:988) 1 kap, 1 § 
9 Ibid 2 kap, 1 § 
10 Ibid 
11 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 5:1:3 
12 Ibid s 5:4:1-5:5:5 
13 Fastighetsbildningslag (1970:988) 5 kap, 18 § 
14 Ibid 2 kap, 1 § 
15 Ibid 10 kap, 1 §, 11 kap, 1 §, 12 kap, 1 § 
16 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 1 
17 Fastighetsbildningslag (1970:988) 14 kap, 15 § 
18 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 2:2:1 
19 Ibid s 2 
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Tredje kapitlet innehåller de allmänna lämplighets- och planvillkoren, särskilda bestämmelser 
för jordbruk, skogsbruk och fiske, undantagsbestämmelser samt regler för hur 
fastighetsbildning över kommungräns ska ske. Det tredje kapitlets regler är indispositiva, det 
innebär att de inte kan avtalas bort. Vid fastighetsbildning gäller att varje fastighet som ingår i 
förrättningen måste uppfylla villkoren. Reglerna i kapitlet är allmänt formulerade för att de 
ska prövas med hänsyn till rådande markpolitik.20 De åtgärdsspecifika kraven kan man hitta i 
femte till tolfte kapitlet, där de olika kapitlen redogör för särskilda krav som ställs för de olika 
åtgärderna. Kapitlen fem till nio hör samman med fastighetsregleringsåtgärder, kapitel tio 
med avstyckning, kapitel elva med klyvning och det tolfte kapitlet med sammanläggning. 
Gemensamt för de åtgärdsspecifika kraven är att de första tre kapitlen i 
fastighetsbildningslagen ska vara uppfyllda för att de ska kunna användas.  
 
2.2 Fastighetsbildningsförrättning  
 
I fastighetsbildningslagens fjärde kapitel hittar man reglerna för hur 
fastighetsbildningsförrättningar ska handläggas. I några fall hänvisar kapitlet till annan 
lagstiftning. Det gäller bland annat vid jäv, hänvisning sker då till Rättegångsbalken, och vid 
delgivning då delgivningslagen och delgivningsförordningen gäller vid sidan av 
fastighetsbildningslagen.21 Bestämmelserna i det fjärde kapitlet gäller för all typ av 
fastighetsbildning och till viss del även för fastighetsbestämning och särskild 
gränsutmärkning.22 Då varje förrättning är unik krävs det av bestämmelserna i kapitlet att de 
är utformade så att anpassningar kan ske för att förenkla i de fall där inga motstridiga 
intressen finns och för att möjliggöra effektivare handläggning i de förrättningar som är av 
mer komplicerad art och där intressen står emot varandra.23 
 
En fastighetsbildningsförrättning ska handläggas av lantmäterimyndighet och denna utgörs i 
normala fall av en förrättningslantmätare. I vissa fall kan två gode män utses att tillsammans 
med lantmätaren ingå i myndigheten.24 Huvudregeln är att förrättningen ska handläggas av 
lantmäterimyndigheten på den ort där de berörda fastigheterna är belägna, undantag görs om 
fastigheter i två olika myndighetsområden berörs, då är det en av myndigheterna som 
handlägger ärendet.25 Undantag från denna regel görs även när en kommun är sakägare och en 
kommunal lantmäterimyndighet handlägger ärendet, i dessa fall kan kommunen eller annan 
sakägare begära att Lantmäteriet istället handlägger ärendet.26 
 
För att en fastighetsbildningsfråga ska kunna prövas måste det finnas en ansökan om detta. 
Ansökan ska vara skriftlig och inkommen till lantmäteriet. Muntliga yrkanden kan dock 
lämnas i vissa fall under lantmäterisammanträde.27 Vidare ska ansökan vara egenhändigt 
undertecknad. Om ansökan inte är fullständig kan lantmäterimyndigheten förelägga sökanden 
om att avhjälpa bristen. Om avhjälpande inte sker får lantmäteriet besluta om att avvisa 

                                                 
20 Ibid s 3:0:1-3:0:2 
21 Ibid s 4:4:1, 4:18:1 
22 Ibid s 4:0:3 
23 Proposition 1969:128 s B 231-238 
24 Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap, 1 § 
25 Ibid 4 kap, 7 § 
26 Ibid 4 kap, 7a § 
27 Ibid 4 kap, 8 § 
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ansökan. Avvisning av ansökan får också ske när lantmäteriet har beslutat om att sökanden 
ska betala förskott på förrättningskostnaden och så inte har skett inom angiven tid.28 
 
Förrättningen kan även ställas in i vissa fall, exempelvis när förrättningslantmätaren efter 
samråd gör bedömningen att en dispens eller ett tillstånd enligt sjunde kapitlet miljöbalken 
inte kommer att lämnas. Åtgärden strider då mot syftet med naturvårdsföreskrifter och därmed 
mot regeln i tredje kapitlets andra paragraf.29 
 
Vilka som är sakägare i en lantmäteriförrättning ska utredas av förrättningslantmätaren. Ägare 
till fastigheter som berörs av förrättningen har dock en skyldighet att uppge för dem kända 
rättighetshavare. Om det är oklart om en rättighet berörs eller inte ska rättighetshavaren 
behandlas som sakägare, detsamma gäller om det inte står klart vem som är rättighetshavare. 
Vid en pågående försäljning anses både köpare och säljare vara sakägare så länge köpet inte 
är fullbordat. När en samfällighet berörs är det samfällighetsföreningen som är sakägare i det 
fall det finns en sådan, annars är alla delägare i samfälligheten enskilda sakägare.30 
 
Vid lantmäteriförrättning är huvudregeln att sammanträde ska hållas. Undantag från 
huvudregeln får göras när det inte finns några motstridiga intressen mellan sakägarna i 
ärenden som inte heller möter några hinder i lagstiftningen samt när ansökan ska avvisas eller 
när det är uppenbart att fastighetsbildningen inte kan tillåtas.31 Om handläggningen sker utan 
sammanträde ska sakägare som inte biträtt ansökan delges denna.32 Till 
lantmäterisammanträde ska sakägarna kallas genom delgivning enligt delgivningslagen och 
delgivningsförordningen.33 I vissa fall ska även kommunal nämnd underrättas om tid och plats 
för sammanträdet.34 
 
Vid fastighetsbildning för ny eller befintlig bebyggelse gäller att om kommunal nämnd vid 
samrådet anser att tillåtligheten för åtgärden kan ifrågasättas ska frågan om åtgärden strider 
mot tredje kapitlets tredje paragraf hänskjutas till nämnden för prövning. En förutsättning för 
att hänskjutning ska kunna göras är att förrättningslantmätaren först gjort bedömningen att 
övriga förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen är uppfyllda. Nämndens beslut 
kan överklagas till länsstyrelsen. Beslutet i samtliga instanser är bindande för lantmäteriet.35 
Lantmäteriet ska ställa in förrättning om hinder föreligger som inte kan undanröjas genom att 
sökanden jämkar sin talan eller om sökanden återkallar sin ansökan.36 
 
2.3 Sammanträde 
Bestämmelserna om sammanträde vid lantmäteriförrättning återfinns således i 
fastighetsbildningslagens fjärde kapitel. Huvudregeln är, enligt den fjortonde paragrafen, att 
sammanträde ska hållas.37 Syftet med sammanträdet är att förrättningslantmätaren ska kunna 
informera sakägarna om frågor som rör åtgärden, att sakägarna ska få yttra sig och att 

                                                 
28 Ibid 4 kap, 9-10 §§ 
29 Ibid 4 kap, 10a § 
30 Ibid 4 kap, 11 § 
31 Ibid 4 kap, 14 § 
32 Ibid 4 kap, 15 § 
33 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:18:1 
34 Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap, 24 § 
35 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:25a:1 
36 Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap, 31 § 
37 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:14:2 
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överenskommelser ska kunna ingås. Sammanträde ska hållas i alla fall då motsättningar finns 
mellan sakägarna men kan även vara befogat i flera andra fall.38 Sammanträden kan delas upp 
för att endast behandla vissa frågor och därmed endast vissa grupper av sakägarna.39 Kallelse 
till sammanträde sker enligt reglerna i delgivningslagen och delgivningsförordningen.40 Om 
det framkommit något vid ett samråd som motsätter sig den sökta åtgärden kan ett 
sammanträde vara lämpligt för att undersöka möjligheten till jämkan av talan och därmed 
undvika ett överklagande. 

2.3.1 Undantag från huvudregeln 
Sammanträde behöver inte hållas i vissa fall. Det första fallet är när det inte föreligger några 
motstridiga intressen samt inga andra hinder mot fastighetsbildningen finns. Det andra fallet 
är när ansökan ska avvisas. Det tredje och sista fallet är när förrättningen kommer att ställas in 
på grund av att det är uppenbart att fastighetsbildningen inte kan tillåtas.41 

2.3.2 När sammanträde ska hållas – stridiga intressen 
När det förekommer stridiga intressen ska sammanträde hållas. Det finns ingen reglering för 
hur förrättningslantmätaren ska kontrollera om motstridiga intressen finns men i 
propositionen till lagstiftningen går att läsa att ”de handlingar sökanden ingett torde ofta 
utvisa, om samtliga sakägare biträder ansökan”.42 Stridiga intressen kan dock delas in i 
enskilda och allmänna och den citerade meningen ovan borde endast ha betydelse i de 
enskilda fallen. I de fall där samtliga sakägare inte biträtt ansökan är det svårt för 
förrättningslantmätaren att göra en säker bedömning av om stridiga intressen föreligger eller 
inte. Därför finns det i den femtonde paragrafen en regel om att ansökan måste kommuniceras 
med den sakägare som inte biträtt ansökan. Sakägare som delgetts ansökan men inte motsagt 
sig denna inom viss tid anses medge till sökt åtgärd.43 
 
När det finns stridiga intressen mellan det enskilda och det allmänna, exempelvis när ett 
samråd går en sakägare emot, ska också sammanträde hållas. Möjlighet bör ges för parterna 
att nå en alternativ lösning så att den sökanden kan jämka sin talan och så att överklaganden 
undviks.44 
 

                                                 
38 Proposition 1969:128 s B 231-238 
39 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö och Barbro Julstad, 2007, Fastighetsbildningslagen En kommentar s 4:14:2 
40 Ibid s 4:18:1 
41 Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap, 14 § 
42 Proposition 1969:128 s B 232 
43 Ibid s B 231-238 
44 Ibid 
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3 Metod 
I det här avsnittet kommer jag att i detalj redogöra för hur jag har gått tillväga för att samla in 
de data som sedan har analyserats för att svara på mina frågeställningar. Syftet med detta 
avsnitt är att möjliggöra replikation och evaluering. Det innebär att mitt arbete dels ska kunna 
utföras av någon annan på exakt samma sätt som jag har utfört det och dels ska arbetets 
resultat kunna utvärderas utifrån de metoder jag har använt mig av. 

3.1 Urval 
De förrättningsakter jag valde att undersöka för arbetets datainsamling var samtliga akter som 
förrättades enligt FBL och registrerades under fyra utvalda år, 1978, 1988, 1998 och 2008, 
inom tre olika kommuner, Skinnskatteberg, Arvika, Södertälje. Urvalet gjordes genom fyra 
olika urvalssteg. Det första baserat på geografi, det andra på de utvalda kommunernas 
folkmängd, det tredje på en tidsfaktor och det fjärde på vilken eller vilka typer av åtgärder 
som har handlagts inom förrättningen. 
 
De geografiska urvalskriterierna var för det första att kommunerna skulle ligga inom 
Svealand. Inom Svealand valde jag därefter slumpmässigt ut tre olika landskap och slutligen 
varsitt län inom vardera av de utvalda landskapen. Syftet med det geografiska urvalet var att 
de utvalda kommunerna skulle ligga inom mellersta delen av Sverige för en viss 
sammanhållning av undersökningsområdet men även att de skulle ligga inom olika delar av 
detta område för att få med ett så brett utredningsområde som möjligt. Inom de utvalda länen 
valde jag sedan ut tre kommuner som hade olika stora invånarantal. Syftet med detta urval var 
att kunna synliggöra om det finns skillnader mellan olika stora kommuner. De valda 
kommunerna blev följande; 
 
Skinnskatteberg kommun   5 000 invånare Västmanlands län Västmanlands landskap 
Arvika kommun 26 000 invånare Värmlands län Värmlands landskap 
Södertälje kommun 85 000 invånare Stockholms län Södermanlands landskap 
 
När de två första urvalen var gjorda togs en tidsfaktor med i urvalet. Jag beslutade att 
undersöka förrättningar från fyra olika år, och lika många decennier, för de valda 
kommunerna. I och med att lagstiftningen trädde ikraft för snart 38 år sedan, 1972, och 
därefter inte ändrats, beslutade jag att undersöka förrättningar från de valda kommunerna som 
registrerats med tio års mellanrum. Jag bestämde också att det senast gångna året, före 
examensarbetets start, skulle utgöra ett av de undersökta åren. Det resulterade i valet att 
undersöka de förrättningar som registrerats åren 1978, 1988, 1998 och 2008. Syftet med det 
tidsmässiga urvalet var att kunna jämföra dåtid med nutid för att se om några tendenser kunde 
utläsas. Det sista urvalet jag gjorde var att besluta att endast undersöka förrättningar som 
endast handlagts enligt FBL. Syftet med detta urval var att begränsa antalet akter som skulle 
undersökas. Det totala antalet akter som gicks igenom efter urvalen var gjorda var 869 
stycken. Akterna fördelades enligt följande mellan kommunerna; 
 
Skinnskattebergs kommun    78 stycken 
Arvika kommun  496 stycken 
Södertälje kommun  295 stycken 
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3.2 Dataprogram och insamlingsmetod 

Jag använde Lantmäteriets ArkivSök (Arken) för att söka fram de utvalda akterna som 
registrerats inom en särskild kommun under ett särskilt år. Ur varje akt registrerade jag 
manuellt delar av innehållet i en Excelfil, för bevarande inför bearbetningen. 

3.3 Procedur 

3.3.1 Gruppering av förrättningsakter 
Undersökningen delades in i 12 delar, i varje del gick jag igenom förrättningsakterna för en av 
de valda kommunerna, ett av de valda åren. Jag använde Lantmäteriets Arken för att gallra ut 
de förrättningsakter jag skulle undersöka. 

3.3.2 Sökmetod i Arken 
För att kunna söka på en särskild kommun i Arken behövde jag dels veta vilken kommunkod 
de olika kommunerna hade och dels behövde jag veta om kommunkoderna kunde användas 
för all sökning eller om det fanns förrättningsakter som var betecknade enligt län och socken 
eller på annat sätt. Kommunkoden består av fyra siffror, de två första anger länet och de två 
sista anger kommunens nummer inom länet, dessa koder hämtades från Skatteverkets 
hemsida.45 För att få reda på om det fanns akter som var registrerade på annat sätt ringde jag 
till arkivansvariga i respektive kommun. De gamla typerna av aktbeteckningar har fasats ut 
över tiden och idag används bara kommunkoderna. När jag fått fram uppgifterna om 
kommunkoder och övriga beteckningar började jag göra mina sökningar i Arken. Jag använde 
mig av ”Avancerad sökning” i Arken och gjorde följande val (exemplet visar Södertälje, år 
2008, kommunkod 0181); 
 
Arkiv: Lantmäterimyndigheternas arkiv 
Län: Stockholm 
Fritext: 0181* (kommunkod följt av ett prefix) 
Årtal från: 2008 
Årtal till: 2008 
Åtgärd: - 
Akt: - 
Jag bockade ej för boxen ”Akter ej registrerade i FR” 
 
I de fall jag sökte på akter som var registrerade på annat sätt, exempelvis län och socken skrev 
jag istället i ”fritext-fönstret” exempelvis 01-ÖVH*, vilket innebär länskod, 
sockenförkortning och slutligen ett prefix. I exemplet visas Stockholms län och Överenhörna 
socken (Södertälje kommun). 
 
Sökningen i Arken resulterade i en träfflista över samtliga förrättningar som gjordes i det 
valda länet, för den valda kommunen, det angivna året. Akterna i träfflistan gicks därefter 
igenom i tur och ordning och utefter ärendemeningen undersöktes eller förkastades de. De 
akter som inte fanns med i Arken samt de akter där endast beteckningen fanns med och 
därefter en ”tom” akt, förkastades också från undersökningen, av tidsskäl. 

                                                 
45http://www.skatteverket.se/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingenigaridag/sverigesforsamlingargeno
mtiderna/koder.4.18e1b10334ebe8bc80001799.html, 2011-11-02 
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3.3.3 Datainsamling 
För varje undersökt akt antecknades, förutom kommun och aktbeteckning, följande i en 
upprättad Excelfil; 

• Om sammanträde hållits 
• Orsak till varför sammanträde hållits 
• Vilken typ av åtgärd förrättningen berört 
• Hur många sakägare som berördes inom förrättningen 
• Om den berörda marken låg inom eller utom detaljplanelagt område 
• Om en skriftlig överenskommelse förelegat ansökan  
• Om samtliga sakägare biträtt ansökan 

3.3.3.1 Åtgärd 
Det som antecknades såsom åtgärd var den eller de åtgärder som angavs i förrättningens 
beskrivning. 

3.3.3.2 Sammanträde och orsak 
Jag antecknade om det stod i protokollet att handläggningen hade skett med eller utan 
sammanträde. I de fall där det fanns flera protokoll gick jag igenom samtliga och antecknade 
att sammanträde hade hållits om det hade gjort det vid något tillfälle. I de fall inget fanns 
angivet antecknades förrättningen som utan sammanträde. För att dela in sammanträdesfallen 
i orsakskategorier gick jag igenom sammanträdesprotokollet och såg dels på vilka som var 
kallade och dels på vad som behandlades under sammanträdet. Utifrån detta delade jag in 
sammanträdesfallen i enskilda intressekonflikter, intressekonflikt med det allmänna och för de 
fall där det inte gick att tyda detta ur protokollet eller då både allmänna och enskilda 
intressekonflikter förelåg sorterades dessa in i övriga orsaker. 

3.3.3.3 Sakägare 
Jag antecknade det antal sakägare som framgick ur aktens sakägarförteckning. Om sådan 
förteckning saknades angav jag antalet som uppgavs i förrättningsprotokollet. I det fall det 
fanns flera protokoll gicks samtliga igenom för att kontrollera att alla sakägare blev 
inräknade. 

3.3.3.4 Detaljplan 
Jag antecknade om den berörda marken, enligt protokollet, låg inom eller utom detaljplanelagt 
område. I de fall där det endast stod att FBL 3:3 inte motverkas, tolkades detta såsom att 
detaljplan inte fanns för det berörda området eftersom regeln endast är tillämplig för område 
som inte omfattas av detaljplan. I de fall inget fanns angivet om plan lades förrättningen till 
gruppen utom detaljplan. 
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3.3.3.5 Överenskommelse 
Jag antecknade om en överenskommelse, eller liknande handling som kan jämföras med en 
överenskommelse, förelegat ansökan. För att en överenskommelse skulle anses ha förelegat 
ansökningen ställde jag upp följande krav; 

- Handlingen skulle vara daterad senast samma dag som ansökan kommit in till 
myndigheten. Senaste datum som angivits på överenskommelsen jämfördes med 
datum på ansökningens inkomststämpling. 

- Handlingen skulle ha inkommit samma dag som ansökan till myndigheten. 
Inkomststämplingen på överenskommelsen och ansökningen jämfördes. 

- Handlingen skulle utgöra överenskommelse alternativt dokument som kan jämställas 
med överenskommelse, exempelvis gåvobrev och köpeavtal. Uppgift om 
överenskommelse föreligger uppges i protokollet. 

- Överenskommelsen skulle beröra samtliga åtgärder som förrättningen avsåg samt vara 
underskriven av samtliga i förrättningen berörda sakägare. Åtgärderna som angivits i 
överenskommelsen jämfördes med fastighetsbildningsbeslutet, därefter jämfördes 
sakägarförteckningen med underskrifterna på överenskommelsehandlingen. 

- Tilläggsyrkanden, ändringar eller kompletteringar fick inte ha gjorts vid ett senare 
tillfälle under förrättningen. Uppgifter beträffande denna typ av yrkanden hämtades ur 
protokollet. 

Syftet med de uppställda kraven för överenskommelser var att kunna urskilja de förrättningar 
där förrättningen handlagts i enlighet med överenskommelse mellan samtliga sakägare utan 
ändringar eller dylikt. Denna typ av förrättning ska i allmänhet kunna handläggas utan 
sammanträde. 

3.3.3.6 Gemensam ansökan 
Jag antecknade om det angavs i sakägarförteckningen om samtliga sakägare skrivit under, 
eller åtminstone biträtt, ansökan. I de fall sakägarförteckning saknades antecknade jag vad 
som angavs i förrättningsprotokollet. 
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4  Resultat 

4.1 Förekomst av förrättningar där sammanträden hålls 
I undersökningen ingår 869 stycken förrättningar. Av dessa var 112 stycken förrättningar med 
sammanträden. De 869 förrättningarna i undersökningen fördelas antalsmässigt så att Arvika 
står för 496 stycken förrättningar, detta motsvarar 57 % av de genomgångna förrättningarna. I 
Södertälje kommun har 295 förrättningar undersökts, det motsvarar 34 % av det totala antalet. 
Vidare har 78 förrättningar inom Skinnskattebergs kommun undersökts, dessa motsvarar 9 % 
av det undersökta materialet. 
 

 
Tabell 1 Procentuell fördelning mellan förrättningar med respektive utan sammanträde. 
 
”Sammanträdesprocenten” för de i undersökningen ingående kommunerna ligger på 14 % för 
Skinnskatteberg, 17 % för Södertälje och 11 % för Arvika, se tabell 2. 
 

 
Tabell 2 Antal förrättningar med respektive utan sammanträde fördelat på kommunerna. 
 
Vid uppdelning mellan de undersökta åren, oavsett kommun, ligger ”sammanträdesprocenten” 
på 22 % för 1978, 14 % för 1988, 8 % för 1998 och 3 % för 2008, det vill säga att en 
minskning av förrättningar med sammanträden har skett med 19 procentenheter på 30 år, se 
tabell 3. 
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Tabell 3 Antal förrättningar med respektive utan sammanträde fördelat på åren. 
 
Störst förändring i minskade sammanträden kan man se i förrättningar som handlagts i 
Skinnskattebergs kommun, där är minskningen på nästan 30 procentenheter. För Södertälje är 
fallet på ungefär 20 procentenheter och motsvarande siffra för Arvika är cirka 15 %. 
Skinnskatteberg har den högsta sammanträdesprocenten 1978, resterande år är sammanträden 
vanligast förekommande i Södertälje, se tabell 4. 
 

 
Tabell 4 Antal procent som sammanträdesfallen utgör av de undersökta förrättningarna. 
 

4.2 Anledning till att sammanträde hålls 
Av de 112 stycken förrättningar där sammanträden hålls är anledningen i 97 stycken av fallen 
enskilda intressekonflikter, detta motsvarar ca 87 %. Ett exempel på en förrättning som lagts 
till denna grupp är en förrättning som berör outredd samfälld mark där kungörelsedelgivning 
behövts tillämpas.46 
I 12 av fallen utgörs orsaken av intressekonflikt med det allmänna, detta motsvarar 11 %. Ett 
exempel på en förrättning som lagts till denna grupp är när strandskydd berörts och åtgärden 

                                                 
46 Förrättningsakt 17-Y-115, Arvika kommun, Värmlands län, 1978 
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därför har avslagits av byggnadsnämnden, förrättningen blev slutligen genomförd men med 
ett ändrat yrkande som berörde en mindre markareal.47 
Återstående sammanträden har hållits av övriga orsaker, såsom intressekonflikt med både 
enskilda och det allmänna. I vissa fall har sammanträde hållits av informations- och eller 
upplysningsskäl. Ett exempel på intressekonflikt med både det enskilda och det allmänna är 
en förrättning där det allmänna, genom Vägverket, säger nej till en planerad utfart för en 
blivande bostadsfastighet. Den sökande ändrar då sitt yrkande till att ansöka om servitut över 
en annan bostadsfastighet. Ägaren till den potentiellt tjänande fastigheten är tveksam och ett 
sammanträde blir nödvändigt.48 Ett exempel på de förrättningar som lagts till informations- 
eller upplysningsgruppen är en förrättning där ingen intressekonflikt kan utläsas från 
protokollet.49 Se tabell 5 för uppdelningen av anledningarna tilll att sammanträde hålls. 
 

 
Tabell 5 Anledning till att sammanträde hålls. 
 
Fördelningen mellan de undersökta kommunerna visar samma tendens för samtliga 
kommuner med övervägande tyngdpunkt på enskilda intressekonflikter som anledning för 
hållande av sammanträde, procentsatserna varierar mellan 84-91 %, se tabell 6. Även när 
uppdelning görs mellan de undersökta åren ser man samma mönster. Där är spridningen dock 
något större, variationen är mellan 84 % 1978 och 100 % 2008, se tabell 7. 
 

 
Tabell 6 Anledning till sammanträde för de olika kommunerna. 

                                                 
47 Förrättningsakt 1904-240, Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län, 1998 
48 Förrättningsakt 0181-88/45, Södertälje kommun, Stockholms län, 1988 
49 Förrättningsakt 17-X-804, Arvika kommun, Värmlands län, 1978 
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Tabell 7 Anledning  till sammanträde mellan de undersökta åren. 
 
För Skinnskatteberg är fördelningen 100 % enskilda intressekonflikter för åren 1978 och 
1988. 1998 är 100 % intressekonflikter med det allmänna och 2008 har inget sammanträde 
hållits, se tabell 8. 
 

 
Tabell 8 Anledning till sammanträde för Skinnskatteberg. 
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För Södertälje är fördelningen 75 % enskilda intressekonflikter,  21 % intressekonflikt med 
det allmänna och 4% övriga orsaker år 1978. År 1988 är motsvarande siffror 82 %, 9 % 
respektive 9 %. Åren 1998 och 2008 är 100 % enskilda intressekonflikter, se tabell 9. 
 

 
Tabell 9 Anledning till sammanträde för Södertälje. 
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För Arvika är fördelningen 87 % enskilda intressekonflikter och 13 % intressekonflikt med 
det allmänna år 1978. År 1988 är fördelningen 94 % enskilda intressekonflikter och 6 % 
övriga orsaker.  1998 är 80 % enskilda intressekonflikter och 20 % intressekonlikt med det 
allmänna. År 2008 är 100 % enskilda intressekonflikter, se tabell 10. 
 

 
Tabell 10 Anledning till sammanträde för Arvika. 

4.3 Faktorer för jämförelse mellan de olika studerade fallen 
Jämförelse mellan förrättningarna med sammanträden görs med förrättningarna utan 
sammanträden för ett antal faktorer. 

4.3.1 Detaljplan 
Undersökning beträffande detaljplan visar att förrättningarna i princip har detaljplan i lika stor 
utsträckning i de olika fallen när man jämför inom kommunerna. Det enda som avviker något 
är att Skinnskatteberg inte har sammanträde under någon förrättning inom plan, se tabellerna 
11 och 12. 
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Tabell 11 Förekomst av detaljplan vid förrättningar utan sammanträde. 

 
Tabell 12 Förekomst av detaljplan vid förrättningar med sammanträde. 
 
När uppdelning görs baserat på år kan en större skillnad utläsas mellan de olika fallen. För 
förrättningarna utan sammanträden finns detaljplan i ungefär 20-40 % av fallen, se tabell 13. 
Det är liknande nivåer för förrättningarna med sammanträden under åren 1978, 1988 och 
1998. År 2008 däremot visar undersökningen att 80 % av förrättningarna med sammanträde 
berörde områden inom detaljplan, se tabell 14. 
 

 
Tabell 13 Förekomst av detaljplan vid förrättningar utan sammanträde. 
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Tabell 14 Förekomst av detaljplan vid förrättningar med sammanträde. 

4.3.2 Överenskommelse 
Nästa faktor som undersökts är förekomsten av föreliggande överenskommelse. I 
förrättningarna utan sammanträde förelåg överenskommelse i mellan 19 och 32 % av fallen. 
Motsvarande siffror för förrättningarna med sammanträde ligger mellan 0 och 9 %. Minst 
skiljer sig procenten mellan förrättningarna i Skinnskatteberg, 19 % i förrättningarna utan 
sammanträden jämfört med sammanträdesfallens 9 %. Största skillnaden återfinns i Arvika 
där siffrorna är 32 % i ej sammanträdesfallen mot 0 % i sammanträdesfallen, se tabellerna 15 
och 16. 
 

 
Tabell 15 Förekomst av föreliggande överenskommelse vid förrättningar utan sammanträde. 
 

 
Tabell 16 Förekomst av föreliggande överenskommelse vid förrättningar med sammanträde. 
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När uppdelning görs baserat på år är fördelningen 19-38 % för förrättningarna utan 
sammanträden och 0-6 % för förrättningarna med sammanträden. År 1998 är procenten som 
högst i båda fallen, övriga år varierar det, se tabellerna 17 och 18. 
 

 
Tabell 17 Förekomst av föreliggande överenskommelse vid förrättningar utan sammanträde. 
 

 
Tabell 18 Förekomst av föreliggande överenskommelse vid förrättningar med sammanträde. 

4.3.3 Gemensam ansökan 
Vid undersökning av förekomst av gemensam ansökan är procentsatserna höga för fallen utan 
sammanträde, 65-85 %. I sammanträdesfallen är procentsatserna låga, 10-25 %. När 
tabellerna jämförs med varandra syns att Skinnskatteberg har högst antal gemensamma 
ansökningar i båda fallen, därefter följer Arvika och lägst antal gemensamma ansökningar 
finns i Södertälje, se tabellerna 19 och 20. 
 

 
Tabell 19 Förekomst av gemensam ansökan vid förrättningar utan sammanträde. 
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Tabell 20 Förekomst av gemensam ansökan vid förrättningar med sammanträde. 
 
När antalet gemensamma ansökningar delas upp på de genomgångna åren är procentsatserna 
något mer spridda. I förrättningarna utan sammanträden varierar procenten mellan 50-90 % 
och i förrättningarna med sammanträde varierar det mellan 0-40 %. Spridningen i båda fallen 
är dock jämnstora om man ser till procentsatserna, se tabellerna 21 och 22. 
 

 
Tabell 21 Förekomst av gemensam ansökan vid förrättningar utan sammanträde. 
 

 
Tabell 22 Förekomst av gemensam ansökan vid förrättningar med sammanträde. 
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4.3.4 Åtgärd 
Nästa jämförelsefaktor är åtgärdstyp inom förrättningen. Resultatet visar på att de vanligaste 
åtgärdstyperna i huvudsak var avstyckning som fristående åtgärd, avstyckning i kombination 
med fastighetsreglering samt fastighetsreglering som fristående åtgärd för både förrättningar 
med som utan sammanträde när kommunerna jämförs. I förrättningarna där sammanträde 
hållits är det större andel åtgärder som utförts i kombination med fastighetsbestämning än i 
gruppen förrättningar utan sammanträde, se tabellerna 23 och 24. 
 

 
Tabell 23 Åtgärd inom förrättning utan sammanträde uppdelat på respektive kommun. 
 

 
Tabell 24 Åtgärd inom förrättning med sammanträde uppdelat på respektive kommun. 
 
När man delar in åtgärderna årsvis kan samma tendens utläsas beträffande de tre vanligast 
förekommande åtgärdstyperna. Viss skillnad finns dock att anmärka på i åtgärderna 
avstyckning som fristående åtgärd och avstyckning i kombination med fastighetsreglering. 
Den första kategorin är mindre än motsvarande i gruppen för förrättningar utan sammanträde 
och den andra är större än motsvarande i gruppen för förrättningar utan sammanträde. I 
sammanträdesgruppen är det även här en större andel förrättningar som innefattat 
fastighetsbestämning än i gruppen utan sammanträden, se tabellerna 25 och 26. 
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Tabell 25 Åtgärd inom förrättning utan sammanträde uppdelat på respektive år. 
 

 
Tabell 26 Åtgärd inom förrättning med sammanträde uppdelat på respektive år. 

4.3.5 Sakägare 
Den sista jämförelsefaktorn är antal sakägare i förrättningen. När detta indelas kommunvis 
syns en tydlig tyngdpunkt på få sakägare för de förrättningar som handlagts utan 
sammanträde. För sammanträdesfallen är utfallet relativt spritt. Det är procentuellt sett fler 
sammanträden för förrättningar med fler än 10 sakägare, tydligast är detta i Arvika där cirka 
35 % av förrättningarna med sammanträde har fler än 10 sakägare. I Södertäljeförrättningarna 
är det procentuellt sett fler sammanträden i gruppen 2-3 sakägare än i gruppen utan, se 
tabellerna 27 och 28. 
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Tabell 27 Fördelning av antal sakägare i de förrättningar som hållits utan sammanträde. 
 

 
Tabell 28 Fördelning av antal sakägare i de förrättningar där sammanträde har hållits. 
 
När fördelningen görs på de undersökta åren kan man återigen se en klar tyngdpunkt på få 
sakägare i förrättningarna utan sammanträden. Vidare kan man i denna grupp se en liten 
uppgång beträffande förrättningar med fler än 10 sakägare för åren 1978 och 1988. För 
sammanträdesfallen är resultatet även här relativt spritt, dock med mycket få förekomster av 1 
sakägare och höga förekomster av fler än 10 sakägare. År 1998 förekommer det i gruppen fler 
än 10 sakägare endast förrättning utan sammanträde, se tabellerna 29 och 30. 
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Tabell 29 Fördelning av antal sakägare i de förrättningar som hållits utan sammanträde. 
 

 
Tabell 30 Fördelning av antal sakägare i de förrättningar som hållits med sammanträde. 
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5  Analys 
För de i utredningen ingående förrättningarna hölls sammanträde i 13 % av fallen. 
Av dessa var 86 % betingade av enskilda intressekonflikter, 11 % var intressekonflikter med 
det allmänna och 3 % var andra orsaker. Jämförelsen mellan kommunerna visade att 
spridningen bara låg mellan 11 % och 17 %, det vill säga 6 procentenheter. När jämförelse 
istället gjordes mellan åren blev spridningen desto större, 3 till 22 %, det vill säga 19 
procentenheter. 
 
Detta kapitel har som syfte att ur insamlade, och i resultatkapitlet redovisade, data ur de 
genomgångna förrättningarna söka om det finns faktorer som påverkar när sammanträde hålls 
och inte. De insamlade faktorerna är redovisade i kapitlet Metod, under underrubriken 
Datainsamling. 

5.1 Detaljplan 
Vid jämförelse mellan tabellerna där resultatet är sorterat på kommunerna ser man att tabellen 
för sammanträdesfallen är relativt lik tabellen för ej sammanträdesfallen. Detta innebär att det 
inom kommunerna inte i särskilt hög grad påverkar hållande av sammanträde om den berörda 
marken ligger inom eller utom detaljplanelagt område. Denna slutsats kan dock bara dras för 
Södertälje och Arvika. För Skinnskatteberg ser man att samtliga förrättningar i 
sammanträdesgruppen berör fastigheter som ligger utom detaljplanelagt område. Det finns 
också en allmän skillnad mellan tabellerna och det är att det i alla kommuner är något lägre 
andel förrättningar inom plan i gruppen med sammanträde. Man skulle alltså kunna se en svag 
tendens att om berörda fastigheter ligger utom detaljplan så hålls det sammanträden i något 
större utsträckning för Södertälje och Arvika. I Skinnskatteberg är det en total påverkan på om 
berörda fastigheter ligger inom eller utom detaljplan. 
 
När jämförelse görs mellan tabellerna som har resultatet indelat på åren ser man att 
förrättningarna utan sammanträde var inom plan med procentsatserna 40 %, 30 %, 18 % och 
30 %. När man jämför detta med sammanträdesgruppen ser man att 1978 var det 30 % inom 
plan, 1988 var det 17 % inom plan, 1998 var det 18 % inom plan och 2008 var det 80 % inom 
plan. Sammanfattningsvis var det en större eller lika stor andel inom plan i ej 
sammanträdesgruppen åren 1978, 1988 och 1998. Året som skiljer sig från mängden är 2008 
där det var vanligare med berörda fastigheter inom plan i sammanträdesgruppen än i den 
andra, skillnaden är hela 50 procentenheter. Detta år var det minst antal sammanträden, bara 
3 %, vilket innebar att 4 av 5 sammanträden berörde fastigheter inom plan. Men om man ser 
detta i ljuset av 1998 års fördelning, där andelen var lika stor i båda grupperna kan man i 
princip utläsa en tendens att vi har rört oss från att största andelen av förrättningarna som 
berör fastigheter inom plan hålls utan sammanträde mot att det nu är motsatt situation eller 
åtminstone är jämnt fördelat. 

5.2 Överenskommelse 
Vid jämförelse mellan tabellerna som redovisar resultatet uppdelat på kommunerna ser man 
att det är vanligare med överenskommelser i gruppen där sammanträde inte hållits. Av 
Arvikas totalt 30 sammanträden är det inte någon förrättning som haft en överenskommelse 
enligt de krav som uppställts i Metodkapitlet. Både Skinnskatteberg och Södertälje har haft 
sammanträden där det funnits en överenskommelse men andelen skiljer sig mycket från 
gruppen utan sammanträden. Minsta skillnaden finns i Skinnskatteberg där andelsskillnaden 
är ungefär 10 procentenheter. Tendensen man kan utläsa ur dessa tabeller är alltså att 
förekomst av överenskommelse påverkar beslut om hållande av sammanträde till viss del i 
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Skinnskatteberg och något mer i Södertälje, finns överenskommelse blir det i allmänhet inte 
sammanträde. I Arvika är förekomst av överenskommelse direkt påverkande för att inte hålla 
sammanträde. 
 
Vid jämförelse mellan tabellerna som redovisas för åren kan man se att det även här är 
vanligare med överenskommelser i gruppen där sammanträde inte har hållits. Det är bara i ett 
fåtal fall som sammanträde har hållits om överenskommelse har funnits. Denna jämförelse 
visar på en medelstark tendens att det är färre överenskommelser i sammanträdesgruppen. 

5.3 Gemensam ansökan 

Vid jämförelse mellan tabellerna som redovisar resultatet uppdelat på kommunerna ser man 
att gemensam ansökan är mycket vanligare i fallen utan sammanträde. Det är färre 
gemensamma ansökningar i sammanträdesgruppen, men inte väldigt lågt i sig, den lägsta 
procenten ligger på 10 % i Södertälje. Det är dock ganska stora skillnader i procentenheterna 
mellan grupperna, variationen är mellan 45-60 %. Tendensen är alltså att det är betydligt färre 
gemensamma ansökningar i sammanträdesgruppen. 
 
När man jämför tabellerna som redovisar uppdelning mellan åren ser man att det är betydligt 
vanligare med gemensam ansökan 2008 än 1978 i gruppen utan sammanträden, skillnaden är 
nästan 35 %. Även här ser man en mycket hög andel av förekomst av gemensam ansökan, 
lägst var det 1988 med strax över 50 %. I sammanträdesgruppen är det återigen betydligt 
ovanligare med gemensam ansökan, fallen ligger mellan 0 % och strax under 40 %. Den 
största skillnaden hittar vi 2008 där ingen av förrättningarna i sammanträdesfallen haft 
gemensam ansökan. Tendensen är alltså att förrättningslantmätaren påverkas i stor 
utsträckning av om ansökan är gemensam eller inte i beslutet om att hålla sammanträde och 
störst är denna påverkan ju längre fram i tiden man kommer. 

5.4 Åtgärd 

Vid jämförelse mellan kommunerna kan man i gruppen utan sammanträden tydligt se att det 
finns 3 dominerande grupper, där de två största är avstyckning samt fastighetsreglering som 
fristående åtgärder, dessa grupper står för ungefär 75 % av förrättningstyperna i gruppen. Den 
minsta av de tre stora är avstyckning i kombination med fastighetsreglering, denna grupp står 
för ungefär 10 % av förrättningstyperna. Resterande 15 % är fördelade på övriga åtgärdstyper 
varav de flesta är kombinationer av olika åtgärdstyper. När man ser på sammanträdesgruppen 
är de 3 ovannämnda kategorierna åter ”stora”, de utgör tillsammans ungefär 80 % av de totala 
åtgärderna. Skillnaden här är att åtgärden avstyckning och fastighetsreglering utgör ca 28 % 
av dessa 80 %, det vill säga att denna grupp är vanligare i sammanträdesgruppen än i gruppen 
utan sammanträde. I sammanträdesgruppen finns ytterligare några grupper som är 
representerade i större utsträckning, det är avstyckning i kombination med sammanläggning, 
kombinationen avstyckning, fastighetsreglering och fastighetsbestämning samt 
fastighetsreglering i kombination med fastighetsbestämning. 
 
Den kommun som sticker ut något är Skinnskatteberg. Orsaken är att kommunen har en hög 
andel av avstyckningar som enskild åtgärd i sammanträdesgruppen samtidigt som Arvika och 
Södertälje har en relativt låg andel av denna åtgärdstyp. Vidare har kommunen en betydligt 
lägre andel fastighetsreglering som enskild åtgärd än de övriga kommunerna i 
sammanträdesgruppen. Beträffande den återstående av de 3 dominerande grupperna, 
avstyckning i kombination med fastighetsreglering, kan endast mindre skillnader utläsas 
mellan kommunerna. Det är alltså en större andel av denna åtgärdstyp i sammanträdesgruppen 



 

32 

än i gruppen utan sammanträde. Gemensamt för samtliga kommuner är att när det gäller 
förrättningar som innehåller fastighetsbestämning är det lika många som hålls med som utan 
sammanträde. 
 
De tendenser man kan utläsa ur dessa tabeller är att för Arvika och Södertälje är det betydligt 
lägre andel avstyckningar respektive lika stor andel fastighetsregleringar i 
sammanträdesgruppen än i gruppen utan sammanträden. För Skinnskatteberg är det nästan 
lika stor andel avstyckningar som enskild åtgärd i de båda grupperna samt en betydligt lägre 
andel fastighetsreglering som enskild åtgärd i sammanträdesgruppen. För åtgärdstypen 
avstyckning i kombination med fastighetsreglering återfinns en betydligt större andel i 
sammanträdesgruppen än i gruppen utan sammanträde. 
 
Vid jämförelse mellan åren ser man att i både gruppen med sammanträde och i gruppen utan 
sammanträde utgör de tre stora åtgärdstyperna mellan 80 och 97 % av de i gruppen ingående 
förrättningarna. I fastighetsregleringsgruppen är det ungefär lika ofta förekommande 
sammanträde som inte och man kan också se att denna förrättningstyp ökar med åren. 
Beträffande åtgärdstypen avstyckning som fristående åtgärd kan man se att från att ha haft 
viss påverkan på hållande av sammanträde har denna åtgärdstyp nu fått en mycket stor 
inverkan på detta. År 2008 hölls det inte något sammanträde alls i förrättningar för 
avstyckning som fristående åtgärd. För gruppen fastighetsreglering i kombination med 
fastighetsbestämning ser man att andelen har sjunkit i sammanträdesgruppen, detta är dock en 
stor grupp i sammanträdesgruppen. 
 
De tendenser man kan se här är att andelen avstyckning som fristående åtgärd i 
sammanträdesgruppen sjunker ju längre fram i tiden man kommer. Det är ungefär lika stora 
andelar beträffande fastighetsreglering som fristående åtgärd i de olika grupperna och så har 
det sett ut över åren. Åtgärdstypen avstyckning i kombination med fastighetsreglering har en 
betydligt större andel i sammanträdesgruppen än i gruppen utan sammanträde. Påverkan av 
denna åtgärdstyp har dock sjunkit med åren. 

5.5 Antal sakägare 
Vid jämförelse mellan kommunerna ser fördelningen ut ungefär som väntat i gruppen utan 
sammanträden. Tyngdpunkten på antal sakägare ligger på 1-3 stycken. Ju färre sakägare, 
desto mindre borde risken vara för åtminstone enskilda intressekonflikter. Det kan också vara 
så att det är lättare att ena ett fåtal sakägare utan sammanträde än om de är fler till antalet. I 
gruppen med sammanträde spretar fördelningen mer. Markant är dock skillnaden mellan de 
förrättningar som endast haft 1 sakägare. Där är det betydligt färre förekomster i 
sammanträdesgruppen och för Skinnskatteberg till och med ingen. Vidare ser man att det bara 
är i Arvika som det vanligaste antalet sakägare vid förrättning med sammanträde är fler än 10. 
I Södertälje är det vanligaste antalet sakägare vid förrättning med sammanträde 2 stycken, tätt 
följt av 3 stycken. Bara var tionde förrättning med sammanträde i Södertälje består 
sakägarkretsen av mer än 10 sakägare. För Skinnskatteberg är antalet sakägare i förrättning 
med sammanträde ganska spritt, men med de högsta procenten i 2, 3, 4 respektive 7 stycken. 
Skinnskatteberg och Södertälje har ungefär lika stor andel vad gäller sakägarkretsarna på fler 
än 10 stycken, de ligger på 12 % och kan jämföras med Arvikas dryga 35 %. 
 
Vid jämförelse mellan åren ser man att det i sammanträdesgruppen förekom mycket få 
förrättningar där det bara fanns 1 sakägare, samma kategori i gruppen utan sammanträde hade 
en spridning mellan 15 och 27 %. Det är något större andel förrättningar med fler än 3 
sakägare i sammanträdesgruppen. De tendenser som kan utläsas ur denna faktor är framför 
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allt i grupperna 1 och 10+, där man kan säga att det är större andel med bara 1 sakägare i 
gruppen utan sammanträden och större andel med fler än 10 sakägare i sammanträdesgruppen. 

5.6 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att förr var det vanligare med sammanträden i 
förrättningar som berörde fastigheter utom plan men nu har det gått åt det motsatta hållet. Det 
har varit och är alltjämt fler överenskommelser i gruppen utan sammanträden, både sett till 
kommun som till år. Det har alltid varit vanligare med gemensam ansökan i gruppen utan 
sammanträde men ju längre fram i tiden vi kommer desto mer markant blir detta. För 
avstyckningar som fristående åtgärd är det vanligast att förrättning hålls utan sammanträde, 
detta är också en åtgärdskategori som blir allt mer ovanlig. Slutligen hålls det som regel inte 
sammanträde i förrättningar som endast har 1 sakägare, vid förrättningar som har fler än 10 
sakägare är det däremot vanligast med sammanträde. 
 
Om man jämför dessa slutsatser med hur antalet sammanträden har förändrats över åren, från 
22 % 1978 till 3 % 2008, kan man få en uppfattning om att det finns faktorer som påverkar 
beslut om hållande av sammanträde. Antalet sammanträden har minskat, det borde då 
innebära att antalet förrättningar som berör fastigheter inom detaljplan har sjunkit samt att 
antalet överenskommelser och gemensamma ansökningar har ökat. Vidare borde det ha blivit 
fler avstyckningar som fristående åtgärd och det borde ha blivit vanligare med förrättningar 
som endast berör 1 sakägare. Och svaret är att andelen förrättningar som berör fastigheter 
utom detaljplan har sjunkit, från knappa 40 % 1978 till 20 % 2008. Andelen förrättningar där 
en överenskommelse förelegat ansökan har ökat, från dryga 15 % 1978 till knappa 30 % 2008. 
Andelen förrättningar där ansökan varit gemensam för sakägarna har ökat stort, från dryga  
45 % 1978 till 85 % 2008. Andelen avstyckning som fristående åtgärd har sjunkit, likaså 
förrättningar som endast berör 1 sakägare. Av jämförelsen kan man dra följande slutsatser 
beträffande faktorer som påverkat till minskningen av sammanträden; den faktor som 
påverkar mest är sakägarnas gemensamma ansökan, sedan kommer att fastigheterna i större 
utsträckning ligger utom detaljplan, därefter kommer att en överenskommelse finns som 
förelegat ansökan. Beträffande åtgärdstyp samt antal sakägare kan inga egentliga slutsatser 
dras förutom att dessa inte tycks påverka beslut om hållande av sammanträde nämnvärt. 
 
Frågeställningen berörande om det finns skillnader mellan kommunerna besvaras genom 
analysen ovan men kan sammanfattas med att skillnader och likheter finns. Tendensen för 
minskning av antal sammanträden ser liknande ut för alla kommuner, likaså gäller påverkan 
av om en föreliggande överenskommelse finns samt om ansökan är gemensam för alla 
sakägare. Vad gäller förekomst av detaljplan skiljer sig Skinnskatteberg från övriga 
kommuner genom att endast ha fastigheter utom plan i sammanträdesgruppen. För de två 
återstående faktorerna, åtgärdstyp och antal sakägare, där det var svårt att dra några slutsatser 
när man jämförde mellan åren ser man att Skinnskatteberg även här utmärker sig på två 
punkter i sammanträdesgruppen. Den ena är en betydligt högre andel avstyckning som 
fristående åtgärd än övriga kommuner och den andra en betydligt lägre andel 
fastighetsreglering som fristående åtgärd än övriga kommuner. 
 
Trots att lagstiftningen har varit densamma sedan 1970 har förekomsten av sammanträden vid 
lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen minskat stadigt. Orsaken till 
förändringen kan letas på flera olika ställen i processen och detta examensarbete har endast 
riktat in sig på att göra jämförelser som är mätbara ur förrättningsakterna. För att få ett 
entydigt resultat hade det varit tvunget att processen var likadan för alla likadana 
förrättningar. Detta är dock inte möjligt i handläggandet då en mycket viktig faktor spelar en 
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stor roll i om sammanträde behövs eller inte, sakägarnas intressekonflikter med både det 
enskilda och det allmänna. Vidare påverkas detta även av förrättningslantmätarens 
behovsbedömning, vilken naturligtvis varierar med antalet förrättningslantmätare. Denna 
bedömning påverkas även av krav på en kortare process från regeringen som är 
uppdragsgivare, vilket kan uppnås på många sätt men där ett av dem är undvarande av 
sammanträde. I förarbetet till lagparagrafen har det diskuterats hur man eventuellt skulle 
kunna bedöma vad som anses utgöra ett bifall till ansökan, vilket borde kunna tolkas som att 
sammanträde inte behöver hållas. Två situationer är särskilt passande för denna bedömning 
och det är fallen när ansökan är gemensam eller när ansökan grundas på en överenskommelse. 
I arbetet är det också dessa två faktorer som är mest entydiga, det är betydligt vanligare att 
sammanträde avvaras om ansökan är gemensam eller om en överenskommelse föreligger. I 
övriga fall, detaljplan, åtgärdstyp och antal sakägare är resultatet mer eller mindre spretigt. 
Orsaken till detta är troligtvis beroende av de två tidigare nämnda faktorerna. Om sakägarna 
inte är eniga kommer ett sammanträde att vara nödvändigt oavsett om den berörda marken 
ligger inom plan och oavsett åtgärdstyp. Det måste dock röra sig om fler än 1 sakägare. Vad 
som är viktigt att ha i åtanke är att även i förrättningar med 1 sakägare finns det alltid en 
potentiell andra sakägare i det allmänna. Av denna orsak kan man inte utan vidare skilja ut 
eller ta bort denna kategori från en undersökning berörande sammanträden. 
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