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Thomas Kalbro och Eije Sjödin2 
 
_____________________________________________________________ 
 

1 Lagstiftningen 
I detta avsnitt skall vi ge en kortfattad beskrivning av den lagstiftning som vi 
fortsättningsvis kommer att behandla. Syftet är i första hand att beskrivningen 
skall fungera som en inkörsport för den som inte till vardags konfronteras med 
fastighetsbildningsfrågor. 
 

1.1 Fastighetsreglering 
Fastighetsbildningslagen (1970:988) innehåller regler om ändring i fastighetsin-
delningen. En förändring av fastighetsindelningen - fastighetsbildning - sker 
som fastighetsreglering, om den avser ombildning av fastigheter, och som av-
styckning, klyvning eller sammanläggning, om den avser nybildning av fastig-
het. 

Fastighetsbildning handläggs av lantmäterimyndigheten (LM) genom en för-
rättning. Vid förrättningen utgörs LM av en förrättningslantmätare. I vissa fall 
kan även två gode män ingå i myndigheten. Förrättningsförfarandet kan sägas 
kombinera två funktioner. Dels kan en överenskommelse om att förändra fas-
tighetsindelningen fullbordas och göras sakrättsligt gällande genom förrättning-
en, eftersom förändringen införs i fastighetsregistret. Dels kan mark och rättig-
heter i viss utsträckning tvångsvis förvärvas och registreras. 

Det slag av fastighetsbildning som skall behandlas i det följande är fastig-
hetsreglering (5-9 kap. FBL). Genom fastighetsreglering kan mark överföras 
från en fastighet till en annan. Fastighetsreglering kan också avse bildande, änd-

                                                        
1  Detta avsnitt är en bearbetad version av kapitel 2 och 3 i Kalbro & Sjödin, 1993, 
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ring eller upphävande av servitut samt förändringar av en fastighets samfällig-
hetsandel. 

 
 

1.2 Villkor för fastighetsreglering 
När och hur fastighetsreglering får ske regleras av ett antal villkor. I 3 kap. FBL 
återfinns de villkor som gäller vid all fastighetsbildning till skydd för allmänna 
intressen. Det handlar då främst om att se till att fastighetsindelningen över-
ensstämmer med detaljplaner och andra beslut om markanvändningen. I 5 kap. 
FBL återfinns en rad villkor till skydd för enskilda intressen. Dessa villkor sätter 
gränsen för hur stort mått av tvång som kan tillgripas vid fastighetsreglering. 

Enligt 5 kap. 4 § FBL får fastighetsreglering ske endast om fördelarna av 
regleringen (= båtnaden = nyttan) överstiger de kostnader och olägenheter som 
regleringen medför. 
 

4 §  Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller 
eljest mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överstiger de 
kostnader och olägenheter som regleringen medför. 
 Åtgärden är dock ej tillåten, om den skulle väsentligt försvåra eller fördyra en mer om-
fattande reglering som behövs och som kan väntas inom en nära framtid.  

 
Genom detta s.k. båtnadsvillkor garanteras, att ingen fastighetsägare kan tvingas 
att avstå sin mark, om inte åtgärden leder till en nettoförbättring. I första hand 
avses med detta att ändringen i fastighetsindelningen skall vara fastighetseko-
nomiskt motiverad. Med ”båtnad” menas nämligen den värdeökning som regle-
ringen ger upphov till. Mot denna värdeökning skall sedan ställas de för-
rättningskostnader, anpassningskostnader m.m., som uppkommer för fastighets-
ägarna.  

I 5 kap. 5-6 §§ FBL stadgas att sökandens fastighet måste förbättras för att 
fastighetsreglering skall få ske, att regleringen skall genomföras på bästa sätt 
(om flera alternativ står till buds) samt att en reglering under vissa förutsättning-
ar inte kan genomföras mot en uttalad och välinformerad opinion bland fastig-
hetsägarna. Dessa villkor må vara väl så viktiga för envar berörd, men vi lämnar 
dem utan vidare kommentarer i detta sammanhang. 

De kanske mest väsentliga skyddsvillkoren för den enskilde fastighetsä-
garen finns i 5 kap. 7-8 a §§. Enligt 5 kap. 7 § får mark som är bebyggd inte 
överföras till annan fastighet mer än undantagsvis. Och enligt 5 kap. 8 § FBL får 
en fastighet inte förändras i så hög grad, att fastighetens värde påverkas väsent-
ligt. Denna värdering, s.k. graderingsvärdering, skall göras enligt särskilda prin-
ciper (som vi inte skall fördjupa oss i här eftersom graderingen är helt frikopplad 
från övrig värdering enligt FBL). 
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I 5 kap. 8 a och 8 b §§ sägs att varken 7 eller 8 § utgör hinder för fastighets-
reglering i vissa situationer. Det gäller åtgärder som skulle ha kunnat ge-
nomföras med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) eller lagen (1995:1649) 
om byggande av järnväg. I första hand avser undantagen överföring av gatu- och 
parkmark (allmän plats i en detaljplan) till en kommunägd fastighet respektive 
mark för järnvägsändamål.  

1.3 Ersättningsreglerna 
När det väl har klarlagts att och hur fastighetsregleringen skall genomföras, 
skall de ekonomiska mellanhavandena mellan fastighetsägarna klaras ut. Efter-
som FBL är utformad för att kunna hantera tämligen komplicerade ekonomiska 
relationer, vid t.ex. omstrukturering av fastighetsindelningen i hela byar, finns 
ett flertal ersättnings- och värderingsregler att tillgå. De praktiskt mest väsentli-
ga är emellertid koncentrerade till 5 kap. 10-13 §§ FBL. 

Enligt 5 kap. 10 § FBL skall ersättning i pengar utgå, om en fastighet genom 
fastighetsreglering får avstå mer i mark, samfällighetsandelar eller servitutsrätter 
än vad fastigheten tillförs genom regleringen. 
 

10 §  Om värdet av den mark och de andelar i samfälld mark som genom fastighetsre-
glering läggs till en fastighet inte motsvarar värdet av vad som genom regleringen frångår 
fastigheten, utjämnas skillnaden genom ersättning i pengar. På samma sätt utjämnas värde-
förändring som föranleds av servitutsåtgärd eller av att byggnad eller annan anläggning 
genom regleringen övergår till någon annan ägare. 
 Ersättning enligt första stycket bestäms på grundval av värdering (likvidvärdering). 

 
Det förfarande genom vilket denna ersättning bestäms kallas alltså lik-
vidvärdering. Som grundregel gäller att bestämmelserna i 4 kap. expropriations-
lagen skall tillämpas vid likvidvärderingen. Detta framgår av 5 kap. 10 a § FBL. 
 

10 a §  Vid värdering av egendom enligt 10 § tillämpas bestämmelserna i 4 kap. expropria-
tionslagen (1972:719) med de undantag som framgår av tredje stycket. 
 Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 1 eller 2 § plan- och 
bygglagen (1987:10) och vid värdering i andra fall där det är uppenbart att egendomen i 
stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller något annat liknande 
tvångsförvärv, skall vid tillämpning av 4 kap. 3 § första stycket expropriationslagen tiden 
för värdestegringen räknas dagen tio år före det att fastighetsregleringen begärdes. 
 Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i andra styck-
et skall det även tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den till-
trädande fastigheten. I sådana fall tillämpas inte bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ ex-
propriationslagen om att värdestegring i vissa fall inte skall beaktas. 

 
Enligt första stycket skall alltså ersättning i första hand utgå för den mark-
nadsvärdeminskning som regleringen innebär för berörda fastigheter. Värde-
ringen skiljer sig emellertid åt mellan två olika regleringsfall. 
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Om regleringen är av "expropriativ karaktär" skall de skadeståndsrättsligt 
inriktade reglerna i 4 kap. ExL tillämpas fullt ut. Vilka fall som räknas till de 
expropriativa definieras i 5 kap. 10 a § andra stycket FBL. Det handlar främst 
om sådana plangenomförandefall, som regleras i 14 kap. 1-2 §§ PBL, dvs. i för-
sta hand överföring av mark, som enligt en detaljplan är avsedd för allmänt än-
damål, till kommunägd fastighet. Även alla andra situationer, där expropriation 
eller annat tvångsförfogande alternativt hade kunnat tillämpas, skall emellertid 
hanteras enligt ExL:s regler. 

Övriga fall är enligt 5 kap. 10 a § tredje stycket omvänt definierade. Det är 
alltså fråga om de regleringsfall som inte kan klassas som expropriativa. I prak-
tisk tillämpning är de minst av allt någon restpost, utan tvärtom många till anta-
let, och innefattar de regleringssituationer som kan sägas utgöra de klassiska 
lantmäteriförrättningarna. Några särskilt frekventa fall är: 
 

� Tomtbildning, dvs. marköverföring i syfte att tillskapa eller utöka fas-
tigheter som är avsedda för bebyggelse såväl inom som utom detaljplan. 
Även servitutsupplåtelser - för att "utrusta" bebyggelsetomter med vä-
gar, ledningar m.m. - hör till dessa fall. 

� Omreglering av jord- och skogsbruksfastigheter, dvs. marköverföringar 
och förändringar av servitutsförhållanden och samfällighetsandelar för 
fastigheter "på landet". 

 
I dessa och andra "icke expropriationsfall" skall vinsten av den genomförda 
fastighetsregleringen fördelas mellan berörda fastighetsägare. Enligt lagtexten 
skall avträdande fastighet även i dessa fall kompenseras för sin marknadsvärde-
minskning, men vid värderingen skall "skälig hänsyn" tas även till värdet för till-
trädaren. Det är denna skälighetsbedömning som är huvudämnet för denna bok; 
vad är regleringsvinsten och hur skall den fördelas? 

Genom fastighetsreglering kan givetvis även uppkomma skador av mer per-
sonlig art, som inte kompenseras genom den marknadsvärdebaserade likviden. I 
den mån det rör sig om ekonomiska skador, skall de ersättas enligt 5 kap. 12 § 
FBL. 
 

12 §  Om det vid fastighetsreglering uppkommer sådan skada för sakägare som inte ersätts 
enligt 10 eller 11 §, skall även den skadan ersättas. 
 Är innehavaren av en rättighet, som minskar fastighetens värde, berättigad till ersätt-
ning enligt första stycket, skall det likvidvärde som tillgodoräknas fastighetens ägare 
minskas med det belopp som motsvarar den värdeminskning för fastigheten som rättighe-
ten inneburit. Om likvidvärdet inte kan minskas utan att skada uppkommer för innehavaren 
av en fordran med bättre rätt, minskas i stället ersättningen till rättighetshavaren med mot-
svarande belopp. 
 Skyldigheten att betala ersättning, som inte motsvaras av minskning i likvidvärde enligt 
andra stycket, fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt med hänsyn till deras nyt-
ta av att regleringen genomförs på sådant sätt att ersättningen skall lämnas. 
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Denna paragraf motsvarar i huvudsak regleringen i 4 kap. 1 § ExL om s.k. övri-
ga skador, vilka enligt ExL skall kompenseras genom annan ersättning. 

Genom ersättningen, likviden, enligt 5 kap. 10 a § FBL fördelas värdeök-
ningen, mellan de berörda fastigheterna. En annan väsentlig pusselbit i vinstför-
delningen är emellertid att fördela kostnaderna. Hur detta skall ske regleras i 5 
kap. 13 § FBL, vari stadgas att kostnaderna skall fördelas efter den nytta varje 
fastighet har av regleringen. 
 

13 § Kostnaderna för fastighetsreglering betalas av sakägarna efter vad som är skäligt med 
hänsyn främst till den nytta varje sakägare har av regleringen. 
 Om det är lämpligt, får kostnad för särskild åtgärd fördelas för sig. Hade åtgärden kun-
nat utföras utan samband med regleringen och skulle annan grund för fördelningen av 
kostnaden då ha gällt, får den grunden tillämpas. 

 
Samtliga de berörda bestämmelserna i 5 kap. FBL - inklusive tillåtlighetsvillko-
ren - är dispositiva och kan frångås om en berörd sakägare medger detta. För 
avtalsfriheten gäller emellertid den begränsningen, att LM skall underkänna 
medgivanden som kan försämra säkerheten för panträttshavare i de berörda 
fastigheterna. 

1.4 Anläggningslagen 
Anläggningslagen (1973:1149) omfattas av samma ersättningsbestämmelser 
som FBL. Enligt AL kan en anläggning, genom förrättning vid LM, inrättas som 
s.k. gemensamhetsanläggning för flera fastigheter. Grundvillkoret är att den 
tillgodoser ett ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna, t.ex. väg, 
parkering, ledning, båthamn. Enligt en särskild bestämmelse i 49 § AL, kan även 
rätt att bygga väg över annans mark upplåtas till förmån för en enstaka fastighet. 

För att en gemensamhetsanläggning skall få inrättas krävs att ett antal vill-
kor är uppfyllda (5-11 §§ AL). För att en fastighet skall kunna tvångsanslutas till 
gemensamhetsanläggningen krävs enligt 5 § AL att anläggningen är av väsentlig 
betydelse för fastigheten. Vidare uppställs, som för fastighetsreglering, krav på 
att anläggningen skall innebära en vinst (6 § AL), att den i vissa fall inte får in-
rättas i strid mot en opinion bland fastighetsägarna (7 § AL) samt att anlägg-
ningsåtgärden skall genomföras på bästa sätt om flera alternativ står till buds (8 
§ AL). Villkoren i 9-11 §§ AL utgör ett skydd för allmänintresset och motsvarar 
regleringen i 3 kap. FBL. 

Båtnadsvillkoret i AL skiljer sig i viss mån från motsvarande villkor i FBL. 
En skillnad är att man vid bedömningen enligt AL även skall väga in andra nyt-
toeffekter än rent fastighetsekonomiska. En annan skillnad är att AL:s båtnads-
villkor är indispositivt. Övriga villkor till skydd för enskilda intressen kan dock 
åsidosättas efter medgivande (16 § AL). 
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Det utrymme som behövs för en gemensamhetsanläggning kan upplåtas - el-
ler i vissa fall inlösas - enligt 12 § AL. För ianspråktaget utrymme skall ersätt-
ning utgå enligt 13 § AL. Enligt denna bestämmelse skall vinstfördelning ske 
enligt samma premisser vid anläggningsförrättning som vid fastighetsreglering, 
dvs. i de fall då det inte finns några alternativa tvångsmöjligheter enligt PBL, 
ExL etc. Till de s.k. expropriationsfallen hör i första hand upplåtelse av mark för 
gemensamhetsanläggningar, som skall utgöra allmän platsmark i detaljplaner för 
vilka kommunen inte är huvudman. Dessutom kan man till denna grupp räkna 
vägservitut till förmån för en expropriationsberättigad fastighetsägare, t.ex. en 
kommun. Till vinstfördelningsfallen kan räknas t.ex. 
 

� gemensamhetsanläggningar för ledningar, vägar, båtplatser m.m. för be-
byggelsetomter 

� utfartservitut 
� klassiska vägförrättningar på landsbygden 
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2 Fastigheter och fastighetsgränser från ett 
ekonomiskt perspektiv 

 
I detta avsnitt behandlar vi vissa teoretiska spörsmål vid fastighetsreglering, i 
syfte att belysa grundläggande skillnader mellan frivillig  och tvångsvis mark-
överföring3. Avsnittet är indelat i två delar. 

I den första delen tar vi upp frågan varför det över huvud taget sker en 
marköverföring. Vi belyser varför fastighetsägare har incitament att på frivillig 
väg överföra mark och vilken fastighetsindelning som ter sig optimal från deras 
perspektiv. Vi tar också upp "samhällets" motiv för att införa lagregler om 
tvångsvis marköverföring. 

I det andra delen behandlar vi fastighetsvärdebegreppets betydelse för dels 
vinstbedömning, dels vinstfördelning. I gällande rätt är det huvudsakligen mark-
nadsvärdet som skall tillämpas. Men om utgångspunkten är "frivilliga överens-
kommelser" är det angeläget att hålla i minnet, att det finns andra värdebegrepp 
som är närmare knutna till ägarens subjektiva värdeuppfattning. Vi vill därför 
belysa hur lönsamheten vid en marköverföring, liksom fördelningsprinciperna, 
påverkas av om man väljer marknadsvärdet eller fastighetsägarens s.k. reserva-
tionspris, som grund för analysen. 
 

2.1 Varför sker marköverföringar? 
Vid ändring av fastighetsindelningen genom marköverföring och fördelning av 
den vinst som uppkommer genom överföringen kan man skilja på två situ-
ationer. 

Fördelningen kan ske på frivillig  väg. Frivilligheten garanterar att de berör-
da fastighetsägarna anser sig tjäna på affären. Annars skulle ju någon överens-
kommelse inte komma till stånd. Fördelningen kan också genomföras med 
tvång. Det ligger i sakens natur, att tillämpning av tvångsregler kan leda till att 
någon känner sig förorättad eller illa behandlad. Mot den bakgrunden är det 
särskilt angeläget att ägna intresse åt just dessa regler. 

Detta avsnitt belyser, med utgångspunkt från ekonomisk teori, varför det 
sker frivilliga marköverföringar. Vi diskuterar också samhälleliga motiv för 

                                                        
     3) Som framgår av kapitel 2 avser fastighetsreglering inte enbart marköverföring utan även 

bl.a. servitutsåtgärder. De grundläggande resonemang som förs i detta kapitel gäller även 
för sådana åtgärder. 
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tvångsregler och hur dessa regler kan komma i konflikt med fastighetsägarnas 
intressen. 

Frivillig marköverföring 
Startpunkten för ett resonemang om frivillig marköverföring är egentligen föl-
jande konstateranden rörande överlåtelse av fastighet i allmänhet: 
 

� För att en försäljning av en fastighet över huvud taget skall komma till 
stånd måste köparen och säljaren värdera fastigheten olika. För att sä-
ljaren skall vara beredd att avstå fastigheten, måste köparen betala ett 
pris som minst uppgår till säljarens subjektiva värde. Samtidigt är köpa-
ren naturligtvis inte beredd att betala mer än vad han själv värderar fas-
tigheten till. Med andra ord måste en överenskommelse om priset ligga 
mellan köparens och säljarens subjektiva, individuella, värden på fas-
tigheten. 

� Den "vinst" som uppstår vid en frivillig försäljning kan ses som skill-
naden mellan köparens och säljarens individuella värden. Ligger priset 
nära säljarens värde, får köparen en större andel av vinsten. På motsva-
rande sätt får säljaren en större andel av vinsten ju närmare priset ligger 
köparens värde, dvs. ju högre priset är, se figur 1. 

 
Värde

 
 
Figur 1 "Vinstfördelning" vid frivillig försäljning av en fastighet. 
 
Samma resonemang kan även tillämpas på marköverföring mellan två fastighe-
ter. För att en frivillig överföring skall äga rum, måste marken värderas olika av 
den som erhåller respektive avstår marken. 
 Den "typiska" marköverföringssituationen kan belysas med figur 2. Figuren 
visar två fastigheter, A och B, kring deras gemensamma fastighetsgräns Fg0. 
Kurvorna MVA och MVB åskådliggör respektive fastighetsägares värde per kva-
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dratmeter eller marginalvärde i det "geografiska" område där fastigheterna grän-
sar mot varandra. I figuren antas att marginalvärdet avtar med ökande fastig-
hetsstorlek, dvs. värdet per kvadratmeter minskar när man "rör sig utåt mot fas-
tighetsgränsen". 
 

 
 
Figur 2 Teoretisk modell för att beskriva den "typiska", frivilliga marköverfö-

ringssituationen. 
 
I den befintliga fastighetsgränsen Fg0 är ägarnas marginalvärden olika. Värdet 
för fastighet A är högre än värdet för fastighet B, jfr. punkterna A0 och B0 i figu-
ren. 

I denna situation har fastighetsägarna incitament att överföra mark från fas-
tigheten B till fastigheten A. Om en kvadratmeter överförs till ett pris mellan A0 
och B0 kommer båda fastighetsägarna att tjäna på marköverföringen. Ytterligare 
en kvadratmeter kan överföras om kvadratmeterpriset ligger mellan fastig-
hetsägarnas marginalvärdekurvor. På så sätt kan mark överföras ända till dess att 
fastighetsgränsen har flyttats till Fg1, dvs. till punkten O där fastigheternas mar-
ginalvärden är lika. Genom att flytta fastighetsgränsen från Fg0 till Fg1 och däri-
genom utöka fastigheten A, kommer ägaren till A att få en värdeökning som 
motsvaras av ytan Fg0Ag0OFg1. Samtidigt sker en värdeminskning för ägaren till 
B som motsvarar ytan Fg0Bg0OFg1. Den totala vinsten blir sålunda Bg0Ag0O 
(den skuggade ytan i figuren). 

För att uppnå lönsamhet vid marköverföringen behöver emellertid inte grän-
sen placeras i det optimala läget Fg1. Lönsamhet föreligger så länge värdeök-
ningen för A är större än värdeminskningen för B. Denna situation gäller så 
länge gränsen läggs mellan Fg0 och Fg2. I trakten av Fg2 är nämligen värdeök-
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ningen lika stor som värdeminskningen, dvs. ytorna Fg0Ag0Ag2Fg2 och 
Fg0Bg0Bg2Fg2 är ungefär lika stora. 

Med utgångspunkt från detta exempel kan man dra tre slutsatser: 
 

� För att genomföra en lönsam marköverföring kan den nya fas-
tighetsgränsen läggas inom ett visst intervall. 

� Det finns dock ett optimalt läge för fastighetsgränsen. Gränsen bör lig-
ga där fastigheternas marginalvärden är lika stora (denna gräns kommer 
att vara optimal till dess att marginalvärdena återigen skiljer sig åt på 
grund av ändrade preferenser hos fastighetsägarna).  

� Exemplet ger ingen vägledning för hur vinsten av marköverföringen 
skall fördelas mellan fastighetsägarna, dvs. vilket pris som skall betalas 
för marken. Priset påverkas av parternas förhandlingsskicklighet, etiska 
preferenser m.m. 

 
Nu bör det understrykas att exemplet bygger på hypotetiska förutsättningar; t.ex. 
har fastighetsägarna frihet att själva bestämma fastighetsindelningen, de är eko-
nomiskt rationella, kostnaderna att förhandla om och genomföra marköverfö-
ringen är noll och  marginalvärdena kan uppskattas med exakthet. 

Med mer realistiska förutsättningar är det svårare att uppnå en optimal fas-
tighetsindelning. Två speciella problem kan få belysa detta, dels förekomsten av 
s.k. transaktionskostnader, dels osäkerhet om storleken på fastigheternas margi-
nalvärden. 
 
Transaktionskostnader 

Kostnaderna för och olägenheterna med att genomföra en marköverföring är 
naturligtvis inte noll, även om vi antar att regleringen sker under helt frivilliga 
former. Fastighetsägarna skall  bestämma den nya gränsens läge, förhandlingar 
skall föras om vilken ersättning som skall utgå för marken, LM:s förrättnings-
kostnader skall betalas etc. 

En förutsättning för att fastighetsägarna skall vara intresserade av att flytta 
gränsen till det optimala läget Fg1 i figur 2 är, att de totala kostnaderna är mindre 
än den totala värdeökningen. I annat fall är marköverföringen inte lönsam och 
gränsen kommer därför att ligga kvar i det ursprungliga läget Fg0. 
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Osäkerhet 

Marginalvärdet på fastigheter kan i praktiken inte fastställas med exakthet. Med 
viss säkerhet kan man dock bestämma att marginalvärdet ligger inom ett visst 
intervall. 
 

 
 
Figur 3 Osäkerhet och dess effekter på fastighetsgränsens lokalisering. 
 
Figur visar det osäkerhetsintervall som finns fastigheterna A:s och B:s marginal-
värden, MVA   respektive MVB. Dessa två värdeintervall skapar två "extrem-
punkter". Den första punkten är där den lägsta marginalvärdenivån på fastighe-
ten A skär den högsta nivån på fastighet B. Den andra extrempunkten finns där 
den högsta marginalvärdenivån på fastighet A korsar den lägsta nivån på fastig-
het B. Dessa två extrempunkter motsvarar fastighetsgränserna Fg1 och Fg2. 

Osäkerhet i värdeuppskattningen medför alltså att det inte finns enbart en 
optimal placering av fastighetsgränsen. Det enda vi kan säga är att gränsen bör 
ligga någonstans mellan Fg1 och Fg2. 

Tvångsvis marköverföring 
Fastighetsreglering kan enligt FBL genomföras utan att alla berörda fastighets-
ägare ger sitt medgivande till åtgärden. Detta föranleder några grundläggande 
frågor: Varför har vi över huvud taget lagregler som möjliggör användande av 
tvång? Kan inte frågor om fastighetsreglering lösas på helt frivillig väg mellan 
berörda fastighetsägare? 
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Det finns flera motiv för lagregler, och vad som legitimerar tvångsmedel 
behandlas på annan plats i boken. En fråga skall dock närmare diskuteras, näm-
ligen s.k. externa effekter.  
 
Externa effekter 
 - samhällets och fastighetsägarnas marginalvärden 

En marköverföring berör primärt avträdaren och tillträdaren av marken. Men 
därutöver kan det uppstå ”externa effekter”, eller enkelt uttryckt spill-over-
effekter. Sådana effekter uppstår t.ex. då frivilliga överenskommelser mellan 
fastighetsägare indirekt även påverkar andra individer.  

Förekomsten av externa effekter – överenskommelser som påverkar ”tredje 
man” – är alltså ett skäl för samhället att ha markpolitiska mål vid utformning av 
fastighetsindelningen, som inte nödvändigtvis överensstämmer med fastighets-
ägarnas mål. Eller för att anspela på tidigare teoretiska resonemang; samhällets 
marginalvärdekurvor kan skilja sig från fastighetsägarnas. Tvångsregler kan 
alltså vara nödvändiga för att uppnå en "totalt sett" lämplig fastighetsindelning - 
en fastighetsindelning som kanske inte blir följden om fastighetsägarna själva 
får bestämma gränsernas utformning. 

Figur 4 visar den nuvarande fastighetsgränsen Fg0 mellan fastigheterna A 
och B samt fastighetsägarnas marginalvärden, MVA respektive MVB. I figuren är 
också samhällets marginalvärdekurvor för fastigheterna inlagda, MVSA och 
MV SB. 

För fastigheten A sammanfaller fastighetsägarens och samhällets kurvor 
(MV A = MVSA). För fastigheten B skiljer sig däremot kurvorna från varandra. 
Ägarens marginalvärdekurva, MVB, är högre än samhällets, MVSB. Det skulle 
t.ex. kunna bero på att fastighetsägarens värde är påverkat av affektionsvärden 
e.dyl., som samhället av markpolitiska skäl inte vill ta hänsyn till. 
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Figur 4 Samhällets marginalvärdekurva skiljer sig från fastighetsägarnas. 

Exempel 1. 
 
Om fastighetsägarna frivilligt skulle komma överens om en marköverföring, 
skulle fastighetsgränsen flyttas från Fg0 till FgF, dvs. båda fastighetsägarna vill 
förflytta sig till punkten OF där fastighetsägarnas marginalvärden är lika stora. 
Från samhällets utgångspunkt bör däremot gränsen läggas i FgS, där samhällets 
marginalvärdekurvor för de två fastigheterna skär varandra i punkten OS. I detta 
fall vill alltså samhället få till stånd en mer omfattande marköverföring än vad 
ägarna kan komma överens om på frivillig väg.  

Figur 5 ger exempel på den motsatta situationen, dvs. fastighetsägarna vill 
få till stånd en större gränsförändring än vad som är önskvärt från samhällssyn-
punkt.  
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Figur 5 Samhällets marginalvärdekurva skiljer sig från fastighetsägarnas. 

Exempel 2. 
 
Samhällets marginalvärdekurvor för fastighet A och B korsar varandra i den 
befintliga fastighetsgränsen Fg0. Enligt samhällets uppfattning är alltså den exi-
sterande fastighetsindelningen optimal. Fastighetsägarnas egna marginal-
värdekurvor överensstämmer i punkten OF. En frivillig överenskommelse mellan 
fastighetsägarna skulle således innebära att gränsen flyttades till FgF. I detta fall 
ligger det alltså i fastighetsägarnas intresse att få till stånd en mer omfattande 
marköverföring än vad samhället önskar. 

Detta fall kan exemplifieras med tomtmark som gränsar till en skogsbruks-
fastighet. Ägarna är ense om en utvidgning av tomten. Från samhällets sida kan 
det dock finnas skäl att motsätta sig alltför stora tomter med tanke på hus-
hållning med skogsmark, hänsyn till rörliga friluftslivets behov etc.  
 

2.2 Marknadsvärde och reservationspris 
Gällande ersättningsregler baseras i princip på marknadsvärdet som värdebe-
grepp, dvs. det sannolika priset vid en försäljning på en öppen fastighetsmark-
nad. Det gäller i huvudsak även FBL:s bestämmelser. 
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Nu finns det emellertid andra värdebegrepp än marknadsvärdet, t.ex. avkast-
ningsvärdet, som är närmare knutna till själva innehavet av en fastighet4. Och då 
är fastighetsägarens s.k. reservationspris av särskilt intresse. 

Begreppet reservationspris definieras som "det lägsta pris till vilket en ägare 
av ett visst objekt kan tänka sig att frivilligt sälja det. Eller, med en liktydig for-
mulering; det lägsta pris en köpare, som inte kan tillgripa tvång, kan tänka sig 
uppnå då han förhandlar om förvärv av ett visst bestämt objekt"5 

En ägare av en fastighet väljer alltså att behålla, "reservera", fastigheten för 
eget bruk, såvida han inte får minst reservationspriset. Reservationspriset är med 
andra ord ägarens egen subjektiva bedömning av fastighetens värde. Blir han er-
bjuden ett lägre belopp än reservationspriset, väljer han att behålla fastigheten. 
Men är det erbjudna priset högre än reservationspriset, är han beredd att sälja 
den. 

Hur förhåller sig reservationspriset till marknadsvärdet 
Reservationspriset måste för de flesta fastigheter förutsättas ligga över mark-
nadsvärdet. Werin skriver6: 
 

Vid varje tidpunkt är det ju bara rätt få fastighetsägare som reflekterar över att sälja sina 
fastigheter. De flesta föredrar att behålla dem för eget bruk. Det är endast de som av olika 
skäl finner det minst angeläget att behålla sina fastigheter, som går ut på marknaden för att 
sälja dem. Därför består marknadsvärdena av de lägsta reservationspriserna. Naturligtvis 
kan inget reservationspris ligga under marknadsvärdet. Ingen väljer frivilligt att sälja till 
lägre pris än detta7. 

 
En central slutsats av Werin är att fastighetsägaren vid en expropriation, med 
ersättning enligt fastighetens marknadsvärde, vanligen kommer i en situation 
som enligt hans egen bedömning är sämre än utgångsläget. Han får inte sitt re-
servationspris, han blir alltså inte kompenserad8. 

Werin för ett generellt resonemang om tvångsförvärv av fastigheter, dvs. 
han gör ingen åtskillnad mellan förvärv av hel fastighet och del av fastighet. 
Frågan är därför om Werins slutsats äger generell giltighet även när endast en 
                                                        
     4) Relationen mellan olika värdebegrepp har behandlats av bl.a. Larsson (1965), Carlegrim 

(1973) och Lundström (1980 och 1991). 
     5 Werin, 1982, s. 350. 
     6 Ibid.  s. 350-351. 
     7) Werins teoretiska resonemang får empiriskt stöd av Lindeborg (1986). Lindeborg har i 

en intervjuundersökning styrkt existensen av vad han kallar icke-monetära nyttor vid in-
nehav av skog och skogsmark. Enligt denna studie är reservationspriset för de under-
sökta fastigheterna i medeltal mer än dubbelt så högt som marknadsvärdet. 

     8) Ibid. s. 3 Werins teoretiska resonemang får empiriskt stöd av Lindeborg (1986). Linde-
borg har i en intervjuundersökning styrkt existensen av vad han kallar icke-monetära 
nyttor vid innehav av skog och skogsmark. Enligt denna studie är reservationspriset för 
de undersökta fastigheterna i medeltal mer än dubbelt så högt som marknadsvärdet.52. 
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del av en fastighet tas i anspråk. Eftersom tvångsförvärv ofta avser delar av fas-
tigheter, kan det vara värt att något utveckla denna situation. 
 
Tvångsförvärv av del av fastighet 

När en fastighetsägare tvingas avstå en del av sin fastighet minskar den i värde. 
Minskningen motsvarar marginalvärdet av den mark som avstås. Även här kan 
vi skilja på två värdebegrepp, dels marknadens marginalvärde, dels ägarens in-
dividuella marginalvärde eller hans "marginella reservationspris". 

Kan vi då, analogt med tidigare resonemang, förutsätta att ägarens marginel-
la reservationspris alltid överstiger, eller är minst lika med, det marginella mark-
nadsvärdet? Inte nödvändigtvis! Problemet är att fastigheter ofta är "odelbara", 
d.v.s. det är normalt inte möjligt att sälja delar av en fastighet. Att en ägare inte 
säljer en fastighetsdel, kan därför inte tas som en självklar intäkt för att det mar-
ginella reservationspriset är högre än det marginella marknadsvärdet. Finns det 
inte situationer där reservationspriset kan antas vara lägre än marknadsvärdet? 

Med andra ord; är det inte tänkbart att vissa fastigheter har marginalvärde-
kurvor för reservationspris respektive marknadsvärde, som gör att följande två 
påståenden samtidigt är sanna? 
 

� För hela fastigheten är ägarens reservationspris högre än marknads-
värdet, 

� För en del av fastigheten är ägarens marginella reservationspris lägre än 
det marginella marknadsvärdet. 

 
I grafisk form skulle ägarens respektive marknadens marginalvärdekurvor i så 
fall kunna se ut som i figur 6. Av figuren framgår att för fastigheten som helhet 
är ägarens totala reservationspris högre än totala marknadsvärdet (jfr. ytorna un-
der respektive kurva). Däremot är ägarens marginella reservationspris lägre i 
"utkanten" av fastigheten9. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
     9) Vi är medvetna om att figur 3.6 är något missvisande. Visserligen är det rimligt att anta, 

att marginalvärdet är högre en bit in på tomten än vid tomtgränsen. Men inte hur långt in 
på tomten som helst! Om en tomt görs allt mindre, torde man slutligen komma till en 
punkt där ytan blir så liten att marginalvärdet återigen börjar sjunka.  Men för att enkelt 
belysa vår "tes" kanske figuren ändock kan fylla en funktion. 
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Figur 6 Marginalvärden med avseende på dels reservationspris, dels mark-

nadsvärde för en fastighet. 
 
Är då figur 6 enbart en teoretisk konstruktion, eller kan vi hitta praktiska exem-
pel som styrker figuren? Möjligen kan följande fall – tagit med utgångspunkt 
inte alltför långt från författarnas egna preferenser – vara belysande. Låt oss anta 
att en ägare av en fastighet, t.ex. en villafastighet, har en aversion mot träd-
gårdsarbete och stora tomter. Motivet för ägaren att inneha just denna fastighet, 
är främst att byggnaden är av ett speciellt slag. Sammantaget innebär det att 
ägarens marginella reservationspris är högt kring byggnaden och lågt nära tomt-
gränsen. Låt oss vidare anta att marknaden inte gör samma värdebedömning som 
fastighetsägaren. Marknaden är å ena sidan mer positiv till stora tomter, men 
värderar å andra sidan den speciella byggnaden lägre än vad fastighetsägaren 
gör. Med dessa förutsättningar torde det vara fullt möjligt att man får margi-
nalvärdekurvor med det principiella utseende som figur 6 visar. 

När det gäller del av fastighet kan vi alltså inte med säkerhet dra slutsatsen 
att fastighetsägarens reservationspris är högre än marknadsvärdet. Det är inte 
omöjligt att marknadsvärdet kan vara högre än ägarens reservationspris i vissa 
situationer. Vid tvångsförvärv av del av fastighet, med efterföljande ersättning 
enligt marknadsvärdet, skulle det alltså kunna finnas fall där fastighetsägaren 
blir "överkompenserad". 
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Reservationspris och marköverföring 
Under denna rubrik skall vi behandla två situationer vid marköverföring, där en 
jämförelse mellan marknadsvärde och reservationspris kan vara av intresse; dels 
uppskattning av marköverföringens lönsamhet, dels bestämmande av ersättning-
en eller det s.k. likvidvärdet enligt 5 kap. 10 § FBL. 
 
Marköverföringens lönsamhet 

Enligt båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL krävs att en fastighetsreglering skall 
vara vinstgivande för att den skall få genomföras mot en fastighetsägares vilja. 
Bl.a. mot den bakgrunden kan man fråga sig hur en jämförelse ter sig mellan 
marknadsvärde- och reservationsprisbaserad vinstbedömning. Som teoretisk 
grund för en sådan jämförelse kan vi lägga den typ av figur som tidigare använ-
des i kapitlet.  

Figur 3.7 visar "värdebilden" för två fastigheter A och B kring deras nuva-
rande fastighetsgräns F0. För fastigheten A antas att ägarens reservationspris, 
RPA, och marknadsvärdet, MVA, sammanfaller. För fastigheten B ligger dock 
ägarens reservationspris, RPB, högre än marknadsvärdet MVB. 
 

 
 
Figur 7 Marknadsvärdemässig vinst, men förlust utifrån fastighetsägarnas 

reservationspriser. 
 
Om fastighetsägarnas egna reservationspriser styr marköverföringen, kommer 
maximal vinst att uppstå om gränsen läggs i punkten ORP, där RPA och RPB skär 
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varandra10. Fastighetsgränsen kan dock flyttas åt höger ända till FRP innan det 
uppstår en förlust. I denna punkt kommer nämligen den värdeökning som regle-
ringen ger upphov till på fastigheten A att motsvara värdeminskningen på fas-
tighet B.    

Om vi övergår till att titta på fastigheternas marknadsvärden, ser vi att max-
imal vinst uppstår i punkten OMV. I detta fall kan gränsen flyttas till FMV innan 
det uppstår en förlust.  

 Figuren visar alltså att om gränsen flyttas inom intervallet Fg0 till FRP, 
kommer marköverföringen att vara lönsam oavsett om lönsamhetsbedömningen 
grundar sig på fastighetsägarnas reservationspriser eller på marknadsvärdet. Om 
gränsen däremot läggs i intervallet FRP - FMV, kommer reservationspriset att indi-
kera en förlust medan marknadsvärdet visar på en vinst! 

Kan man också beskriva den motsatta situationen, dvs. där reservationspri-
set leder till en vinst samtidigt som marknadsvärdet pekar på en förlust? Ja, 
under förutsättning att reservationspriset är lägre än marknadsvärdet. Antag för 
enkelhets skull att reservationspris- och marknadsvärdekurvorna för fastighet B 
byter plats i figur 7. I så fall har vi en sådan situation! 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera, att lönsamhetsbedömningar na-
turligtvis kan peka i samma riktning, oavsett om marknadsvärdet eller reserva-
tionspriset läggs till grund för bedömningen. Kanske gäller det för det över-
vägande antalet marköverföringar? Däremot kan storleken på vinsten (alternativt 
förlusten) vara olika beroende på vilket värdebegrepp som används. Denna situ-
ation är således relativt oproblematisk, eftersom båda värdebegreppen ger sam-
ma principiella information. 

Det kan dock finnas situationer där vinstuppskattning med marknadsvärdet 
respektive reservationspriset ger motsatt information om lönsamheten. 
 

� Å ena sidan kan marknadsvärdebedömningen peka på förlust medan 
fastighetsägarnas reservationspriser indikerar en vinst. Den situationen 
kan i praktiken hanteras genom att fastighetsägarna kommer överens 
om att göra marköverföringen (och att det s.k. båtnadsvillkoret i FBL, 
som är dispositivt, inte skall tillämpas). 

� Å andra sidan kan det även finnas fall, där marknadsvärdet visar på 
vinst och reservationspriset på förlust. Det är framförallt denna situation 
som är problematisk. Fastighetsägarna kan inte komma överens på fri-
villig väg. Men marköverföringen kan ändå genomföras med tvång, vil-
ket leder till att tillträdaren av marken kommer att "gynnas" (se nästa 
avsnitt).   

 

                                                        
     10) För att renodla resonemanget har vi bortsett från kostnaderna för att genomföra mark-

överföringen. 
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Vinstfördelning. Bestämmande av ersättning/likvidvärde 

Valet av värdebegrepp har inte enbart betydelse för att bedöma marköverföring-
ens lönsamhet. Vilket värdebegrepp som används påverkar också hur vinsten av 
marköverföringen kommer att fördelas mellan fastighetsägarna. 

FBL:s regler innebär, som nämnts, att den värdeökning som uppkommer ge-
nom en marköverföring fördelas mellan fastighetsägarna genom att ersättningen, 
det s.k. likvidvärdet, bestäms. Likvidvärdet måste ligga mellan avträdarens och 
tillträdarens värde. Därefter fördelas kostnaderna i förhållande till avträdarens 
och tillträdarens "nytta" (= värdeökning) av marköverföringen. Genom dessa två 
åtgärder fördelas alltså vinsten. 

I det följande belyser vi vinstfördelning i fyra typfall, där fördelning med 
marknadsvärdet som grund (dvs. FBL:s utgångspunkt) jämförs med den fördel-
ning som uppstår enligt fastighetsägarnas reservationspriser. Typfallen bygger 
på två förutsättningar: 
 

� För enkelhets skull är utgångspunkten för den marknadsvärdemässiga 
fördelningen, att vinsten delas lika mellan fastighetsägarna, d.v.s. lik-
vidvärdet läggs mitt emellan tillträdarens och avträdarens marknads-
värde. 

� Vidare förutsätts att fastighetsägarnas reservationspriser är högre än de-
ras marknadsvärde. Vi gör det antagandet trots att vi tidigare sett att den 
motsatta situationen torde kunna inträffa i vissa situationer. 

 
Det första typfallet belyses av figur 8. I figuren är avträdarens reservationspris 
högre än marknadsvärdet, dock inte högre än likvidvärdet. Även från reserva-
tionsprissynpunkt erhåller därför avträdaren en vinst. Men jämfört med mark-
nadsvärdet blir hans vinst lägre. Ser vi till reservationspriserna fördelas alltså 
vinsten inte lika mellan fastighetsägarna. I stället erhåller tillträdaren den största 
delen av vinsten. 
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Värde

 
 
Figur 8 Jämförelse mellan vinstfördelning enligt marknadsvärde och reserva-

tionspris. Exempel 1. 
 
I nästa fall, figur 9, ändras förutsättningarna så att avträdarens reservationspris är 
högre än det bestämda likvidvärdet. Enligt sin egen bedömning gör alltså avträ-
daren en förlust. För att undvika den situationen skulle likvidvärdet behöva läg-
gas på en högre nivå (den streckade linjen i figuren). 
 
Värde

 
 
Figur 9 Jämförelse mellan vinstfördelning enligt marknadsvärde och reserva-

tionspris. Exempel 2. 
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I det följande fallet, figur 10, antar vi att avträdarens reservationspris är högre än 
tillträdarens marknadsvärde. 
 
Värde

 
 
Figur 10 Jämförelse mellan vinstfördelning enligt marknadsvärde och reserva-

tionspris. Exempel 3. 
 
Även i detta fall kommer naturligtvis avträdaren själv att anse att han drabbas av 
en förlust med det beslutade likvidvärdet. Mer intressant är kanske att LM 
tvångsvis inte kan bestämma ett likvidvärde som gör att avträdaren känner sig 
kompenserad - än mindre få del av någon vinst. Enligt FBL kan ju likvidvärdet 
inte vara högre än tillträdarens marknadsvärde. Men en frivillig överenskom-
melse kan givetvis innebära att likvidvärdet läggs på en högre nivå. 

I det sista fallet, figur 11, kan inte ens en frivillig uppgörelse mellan fastig-
hetsägarna leda till att avträdaren, enligt sin egen uppfattning, blir kompenserad. 
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Värde

 
 
Figur 11 Jämförelse mellan vinstfördelning enligt marknadsvärde och reserva-

tionspris. Exempel 4. 
 
I figur 3.11 är avträdarens reservationspris är högre än tillträdarens reservations-
pris. Det finns alltså ingen möjlighet att komma överens om en ersättning som 
båda parter blir nöjda med. Enligt parternas uppfattning föreligger det alltså inte 
någon marköverföringssituation. Endast med tvångsregler, med ett likvidvärde 
under tillträdarens reservationspris, kan tillträdaren bli nöjd med marköverfö-
ringen. 

Av den här jämförelsen mellan marknadsvärde och reservationspris kan vi 
dra några sammanfattande slutsatser. 

För det första; en viss fördelning av den marknadsvärdebaserade vinsten le-
der normalt till en annan fördelning om vi i stället ser till fastighetsägarnas re-
servationspriser. Eftersträvar vi t.ex. likadelning av reservationsprisvinsten, kan 
likvidvärdet därför inte läggas på en nivå mitt emellan avträdarens och till-
trädarens marknadsvärde. Under förutsättning att reservationspriserna ligger 
högre än marknadsvärdet, måste likvidvärdenivån höjas. 

För det andra; i vissa situationer ligger den möjliga ersättningsnivån vid 
frivilliga överenskommelser över tillträdarens marknadsvärde. När LM i sådana 
fall tvångsvis beslutar om ersättning, under eller lika med tillträdarens mark-
nadsvärde, kommer det att gynna tillträdaren. 

För det tredje; i några situationer kan det helt saknas förutsättningar att 
uppnå frivilliga överenskommelser, med tanke på fastighetsägarnas reservations-
priser. Givetvis kommer LM:s ersättningsbeslut även här att gynna tillträdaren. 


