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Abstract 

When several demands conform to a compulsory partition, and where no alternatives are considered 
better than the other, the land surveyor has the task to determine which demand that will give “least 
inconvenience without unreasonable expense incurred”, Real Property Function Act Chapter 11 § 7. In 
the work, this is our question. The purpose of this study was to examine how this issue is resolved in 
the practice and investigate the classifications of typical situations in order to facilitate the usage of 
Real Property Function Act 11:7.  

To get a deeper understanding in apportioning of lots, it required extensive literature reviews. This 
was the first step in our work where we studied the government bills, statements, legislative history 
and comments on Real Property Function Act. We also read court cases, reports and performed 
interviews on the Cadastral Authority in Stockholm. 

The next step in the process was to examine cases which include apportioning of lots. Cadastral 
Authority in Stockholm provided with offices, computer equipment and login information so that we 
could use the search program “Trossen”, which is a digital archive database. With the software we 
were able to locate cleavage cases and then examine their files in the Real Property Register. The main 
object was to cull all the cases with agreements and only use those cases that had relation to our work, 
partition in dispute. The search was limited to five years back in time and within half of all the 
Swedish counties. The entire search is statistically accounted in our study. 

We could then classify typical situations from the court cases and the other cases that we received 
through the study. The classifications became as follows: 

- Dispositive method 
- Mediation 

- Coercive methods (minimum inconvenience without unreasonable cost) 
-  Separation 
- Previously use and intention 
-  Older legal frameworks of property 
-  House on non-owned property 
-  Lottery 

Based on the classifications we have concluded that the lottery should be discontinued or avoided. 
FBL 11:7 should be modified in a way that increases the land surveyor’s potential for mediating and 
resolving disputes.  
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Sammanfattning 

När flera yrkanden står emot varandra vid ett klyvningsförfarande, och där inget alternativ anses vara 
bättre än det andra, har lantmätaren till uppgift att avgöra vilket yrkande som medför minsta olägenhet 
utan att oskälig kostnad uppkommer, FBL 11 kap. 7 §.  I arbetet var detta vår frågeställning. Syftet 
med examensarbetet var att undersöka hur denna frågeställning löses i praktiken samt utreda 
klassificeringar av typsituationer för att underlätta tillämpningen av FBL 11:7. 

För att få en djupare förståelse om klyvningsinstitutets innebörd och användning krävdes omfattande 
litteraturstudier. Detta var det första steget i vårt arbete där vi studerade propositioner, förarbeten och 
kommentarer till fastighetsbildningslagen. Vi läste även rättsfall, rapporter och utförde intervjuer på 
lantmäterimyndigheten i Stockholm. 

Nästa steg i processen blev att undersöka klyvningsärenden. Lantmäterimyndigheten i Stockholm 
tillhandahöll arbetsrum, datorutrustning och inloggningsuppgifter så att vi kunde använda oss av 
sökmotorn Trossen, som är ett digitalt databasarkiv. Genom programvaran kunde vi söka upp 
klyvningsärenden och sedan granska dess akter i fastighetsregistret. Syftet med granskningen var att 
gallra ut alla överenskommelser och endast använda de ärenden som hade något samband med vår 
frågeställning om tvistande lottilldelningar. Sökningen begränsades till fem år tillbaka i tiden och med 
hälften av Sveriges län. Hela sökningen har statistiskt redovisats i undersökningen. 

Vi kunde sedan klassificera typsituationer utifrån de rättsfall och ärenden som vi erhöll genom 
undersökningen. Klassificeringarna blev följande: 

- Dispositiva metoder 
- Medling 

- Tvingande metoder (minsta olägenhet utan oskälig kostnad) 
-  Separering 
- Hävd och avsikt 
- Sämjedelad fastighet 
- Hus på ofri grund 
-  Lottning 

Lagrummet bör utformas i en riktning som ger lantmätaren ökade möjligheter att besluta i situationer 
där parterna är oense om uppdelningen. Med klarare riktlinjer för hur de personliga omständigheterna 
ska användas, undviks slumpen genom lottning.   
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Rosén för vår intervju som rätade ut vissa oklarheter i klyvningsmomentet. Tack Maria Tiricke som 
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Förkortningar 
 

FBL Fastighetsbildningslagen 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Klyvning är i fastighetsbildningssammanhang en relativt ovanlig åtgärd. Syftet är att upplösa ett 
samägandeskap av olika anledningar. Vid åtgärden kan alla delägare få sin lott utlagd som enskild 
eller samägd egendom. Vilket kan leda till olika yrkande och osämja mellan de berörda delägarna, som 
inte är överens om hur delningen ska ske. Om det inkommer flera olika yrkanden vid klyvning är det 
lantmäterimyndighetens förrättningslantmätare som avgör om dessa yrkanden överensstämmer med 
gällande regelverk. Om flera yrkanden uppfyller alla kriterier görs en individuell prövning mellan de 
olika yrkandena.   

1.2 Syfte 

När flera yrkanden överensstämmer med lagens bestämmelser är det lantmätarens uppgift att avgöra 
vilket yrkande som medför minsta olägenhet utan att en oskälig kostnad uppkommer, FBL 11 kap. 7 §.  
I arbetet var detta vår frågeställning. Hur sker dessa överväganden i enlighet med gällande lagstiftning 
och vad blir resultatet?  

1.3 Metod 

För en ökad förståelse om hur klyvning genomförs och hur lagstiftaren tänkt att regelverket ska 
fungera, lästes kurslitteratur från kurserna Speciell Fastighetsrätt och Allmän Fastighetsrätt. Även 
förarbeten, propositioner och kommentarer till dessa granskades för att slutligen belysa 
fastighetsbildningslagen med komplettering från lagens kommentar och handbok. 

Vid sökandet av klyvningshandlingar som innefattar ett tvångsvis moment av klyvning genomfördes 
en relativt generell sökning av lantmäteriets förrättningshandlingar i sökmotorn Trossen. Eftersom den 
första sökningen gav cirka 1200 träffar begränsades istället sökningen till olika län. När vi sedan 
började granska fallen framgick det att sökningen även innefattade klyvningshandlingar med 
överenskommelser. Vi kunde inte utesluta dessa ärenden genom en mer specifik sökning. Detta 
resulterade istället till en genomgång av nästan hälften av handlingarna för att hitta de akter som var 
föremål för tvångsvis klyvning.  

Under arbetet hade vi även kontinuerlig kontakt med flera lantmätare som tipsade om 
klyvningsärenden som varit föremål för tvångstilldelning.   

1.4  Felkällor och begränsning av omfång 

Studien tar enbart hänsyn till de fall som slutförts och registrerats i lantmäterimyndighetens digitala 
arkiv Trossen. De ärenden som blivit inställda på grund av olika omständigheter finns därför inte med 
även om de varit införda i arkivet. Äldre ärenden som handlades för mer än cirka 5 år sedan togs bort 
från Trossen och kunde enbart återfinnas i fastighetsregistret. Genom att sökningen baserades på ordet 
”KLY”, som kort ärendemening i sökregistret, erhölls även ärenden som enbart innehöll delar av ordet 
och inte hade med fastighetsbildningsåtgärden klyvning att göra. Vissa nya akter som registrerats i 
fastighetsregistret men ännu inte digitaliserats kunde inte hämtas från arkivet i Liljeholmen. Ärenden 
som behandlats är från 2005 och framåt. Begränsningen i antalet akter av de cirka 1200 inverkade till 
viss del på resultatet men bör inte innebära några principiellt större skillnader.  
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1.5 Disposition 

Rapporten består av en inledande del som beskriver klyvningens grunder och historik. Den mellersta 
delen redogör för undersökningens tillvägagångssätt samt resultat. Sista delen av arbetet beskriver de 
lösningar som tillämpas vid klyvning och ifrågasätter vissa utformningar av klyvningsinstitutet.    
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2 Klyvning  
 

2.1 Allmänt om klyvning 

En fastighet som ägs av flera personer (samäganderätt) kan klyvas. Vid klyvningen delas den 
ursprungliga fastigheten upp till nybildade separata fastigheter för de delägare som ämnar lämna den 
samägda fastigheten. De särskilda reglerna för klyvning framgår av kap 11 Fastighetsbildningslagen 
(FBL) men hänvisar också till de allmänna lämplighetsvillkoren i kap 3 FBL, förrättningsförfarandet i 
kap 4 FBL, samt vissa delar av kap 5-7 FBL. Klyvning är unik som nybildningsåtgärd eftersom den 
inte kräver enighet mellan fastighetens delägare utan tvångsvis kan delas vid ansökan från någon av 
delägarna. Ursprungsfastigheten vid klyvning kallas klyvningsfastighet och de nybildade fastigheterna 

kallas för klyvningslotter1. Vid klyvningen ska alla rättigheter fördelas mellan de nya lotterna och den 
ursprungliga fastigheten upphör att existera.  

2.2 Vilka fastigheter kan klyvas? 

Huvudregeln är att en fastighet som innehas med samäganderätt kan klyvas FBL 11 kap. 1 §. 
Klyvningen avser alltid hela fastigheten. Men det finns även två undantag för samäganderätt. Det 
första rör sämjedelade fastigheter som inte anses vara samägda. Klyvningen får endast genomföras på 
sämjedelade fastigheter om ingen delägare ansökt om legalisering innan tillstånds- eller 
fastighetsbildningsbeslut har meddelats i klyvningsförrättning. Det andra undantaget gäller fastigheter 
där någon förvärvat en andel av fastigheten under villkoret att andelen ska brytas ut enligt FBL 11 kap. 
2§. Vid överlåtelsehandling där det föreskrivs att andelen skall brytas ut uppkommer inget samägande, 
istället beror överlåtelsens giltighet på klyvningsförfarandet.  

2.3 Sämjedelad fastighet 

En sämjedelad fastighet var en privat jorddelningsform som innebar att en eller flera samägda 
fastigheter träffade avtal om uppdelning av marken så att ägolotterna utlades på marken som 
motsvarade andelarna i fastigheterna. Delningen omfattade inte enbart fastigheten utan även fastighets 
tillbehör. Försök att förhindra privat jorddelning har gjorts vid flera tillfällen i historien med blandad 
framgång, men vid införandet av JB förbjöds privat jorddelning. Delningsåtgärden har dessförinnan 
varit civilrättsligt giltig mellan parterna men har inte redogjorts för myndighet. Genom sämjedelning 
fick vi alltså en privat delning som inte överensstämmer med den officiella indelningen eller det 
offentliga fastighetsregistret. Vid klyvning av sämjedelad fastighet ska varje delägares andel i den 
odelade fastigheten läggas till grund för klyvningen. Fördelarna med klyvning framför legalisering är 
att nya lagligen bestämda fastighetsgränser markeras ut på marken, samt att fastighetens lotter 
undergår 3 kap. lämplighetsvillkor som bl.a. underlättar för ett eventuellt senare bygglov.   

2.4 Vem kan ansöka om klyvning? 

Enligt FBL 11 kap. 1§ kan delägare ansöka om klyvning. Var och en av delägarna kan allstå enskilt 
ansöka om åtgärden mot de andra delägarnas vilja om de övriga villkoren för klyvning uppfylls. Det 
kan även vara aktuellt med klyvning vid fastighetsreglering för att främja en allmän förbättring av 
fastighetsbeståndet. Vid dessa ärenden har LM rätt att genom officialintiativ genomföra klyvningen i 
den utsträckning som anses vara behövligt för regleringen2. Vid andelsförvärv är både förvärvare och 

                                                      
1  (Ekbäck, 2009)  s. 185 
2  (Ekbäck, 2009)  s. 185-186 
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överlåtare behöriga att ansöka om klyvning. Det är på grund av att överlåtelsen blir ogiltig om ansökan 

om klyvning inte gjorts inom sex månader efter att överlåtelsehandlingen upprättades3.  

2.5 Fördelning av rättigheter och markområden vid klyvning 

Vid lottläggning utgår man från klyvningsfastighetens värde i obebyggt skick. Lotternas värde 
motsvarar andelen i den samägda fastighetens värde. Det kan dock bli svårt i praktiken att tilldela varje 
lott exakt samma värde, varvid det finns möjlighet till överenskommelser genom FBL 11 kap. 9 §.  
Det är inget krav på att alla delägares andelar ska bilda särskilda fastigheter utan några delägare kan 
begära att få sina andelar utlagda som gemensam lott. Medan de delägare som vill ha sin lott utlagd 
enskilt har rätt att begära det. Den skillnad som uppstår mellan de nya fastigheterna och den 
motsvarande andelen i ursprunglig fastighet inklusive byggnader skall ersättas med pengar enligt FBL 
11 kap. 8 §. 

Grundtanken vid rättighetsfördelning är att servitut skall tilldelas de lotter som berörs av rättigheten. 
Det kan också vara aktuellt att servitut nybildas i den mån det är väsentligt för klyvningslotterna FBL 

11 kap. 6 §.4 

2.6 Villkor vid lottilldelning genom 3 kap 

Klyvning som är en nybildningsåtgärd kan endast genomföras om den uppfyller lämplighetsvillkoren 
för nybildning i 3 kap FBL. I 1 § är reglerna allmänt hållna och gäller för samtliga fastighetstyper. Här 
beskrivs hur utformningen ska ske för varje fastighet som nybildas eller ombildas. Fastigheten ska 
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar vara varaktigt lämpad för sitt ändamål. 
Här beaktas särskilt att fastigheten har tillgång till vägar, men även vatten och avlopp för bebyggelse. 
2-3 § reglerar områden med planer och bestämmelser där syftet med planvillkoren inte får motverkas 
eller försvåras. Lagparagraferna 5-8 ger särskilda bestämmelser rörande jordbruk, skogsbruk och fiske 
medan det i slutet av kapitlet 9-10 § finns vissa undantagsregler från de allmänna lämplighetsvillkoren 
samt de särskilda bestämmelserna för jord- och skogsbruk.  

Början av kapitlet har en så kallad ”ramlagskaraktär” där lagstiftarens uppsåt varit att ge 
beslutsfattaren större utrymme för individuellt ställningstaganden i varje specifikt fall. Möjligheten till 
olika utformningar kan därför göras beroende på hur samhällsutveckling och markpolitiska frågor 
behandlas i olika områden under en viss tid. I vissa fall kan dock inte klyvning genomföras så att alla 
lotter uppfyller lämplighetsvillkoren. Det finns då utrymme att utlägga gemensam lott i den mån som 
krävs för att uppfylla lämpligheten, men någon lott måste fortfarande kunna genomföras enligt 
yrkande. Ibland görs även sammanläggningar av klyvningslott med annan fastighet för att uppfylla 
lämplighet.    

2.7 Villkor vid tilldelning enligt 11:3 

Ett krav för klyvning är att minst en fastighetsägare framställt begäran om utbrytning av sin andel i 
samägandeskapet. Yrkandet utreds av lantmäterimyndigheten som avgör om delning kan 
åstadkommas i enlighet med yrkande och med hänsyn till villkoren i 3 kap. Om det visar sig att inget 
yrkande kan bifallas görs ingen delning och förrättningen ställs in. Klyvningen får heller inte 
genomföras om fastigheten besväras av tomträtt där tomträttshavaren och fastighetsägaren inte är 
överens om tomträttens lokalisering, En fastighet som innehas med tomträtt kan inte klyvas så att 
tomträtten gäller flera lotter; sambandet mellan fastighetsindelning och tomträttsobjekt får inte 

                                                      
3  (Ekbäck, 2009) s.192 
4  (Julstad, 2004) s. 109 
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splittras. Bebyggda fastigheter får enbart delas upp om inga avsevärda olägenheter uppkommer för 
delägare som tillförs byggnad eller anläggning. Olägenheten beror på det ekonomiska trångmål som 
kan aktualiseras för delägare som tvingas överta byggnadskapital i större omfattning än vad som 
motsvarar dennes andel i klyvningsfastigheten. Vid bedömning av vad som anses vara avsevärd 
olägenhet behandlas förhållandet mellan likvidbeloppets storlek, underhållskostnader och den 
ekonomiska situationen för delägarna. För att avsevärd olägenhet ska göras gällande måste den 
delägare som tilldeltas byggnad eller anläggning motsätta sig tilldelningen. Villkoret är däremot inte 
dispositivt och överenskommelse kan därför inte göras genom 11:9. Som substitut till klyvning kan 
offentlig försäljning på auktion göras för att upphäva samägandendet. Det är domstolen som förordnar 
försäljning på offentlig auktion, men om någon av delägarna istället yrkar på klyvning innan 
domstolen förordnat försäljningen för delägarnas gemensamma räkning har klyvningen företräde.  

2.8 Villkor vid lottdelning enligt 11:4 

Vid fördelning av lotter ska det graderingsvärde som motsvarar delägarens andel i fastighetens 
enskilda och samfällda mark fördelas. Genom tilldelningen får inte graderingsvärdet väsentligt 
understiga delägarens andel eller överstiga till sådan gräns att avsevärd olägenhet uppkommer för 
delägaren. Tvångsvis avvikande tilldelning kan därför avvika något från delägarens andelstal för 
graderingsvärde. Några specifika procentuella gränsvärden finns inte, men rättspraxis visar på en mer 
flexibel tillämpning vid klyvning än fastighetsreglering. Vid beräkning av delägares andelstal i 
fastighetens graderingsvärd tas hänsyn till om område av fastigheten tidigare avskilts vid avstyckning 
eller liknade åtgärd. Exempelvis kan en delägare som avstyckat del av sin sedan tidigare sämjedelade 
fastighet få en minskad tilldelning av klyvningsfastighetens graderingsvärde. Bestämmelserna för 
paragrafen är dispositiva och avsteg kan därför göras i enlighet med 11:9.  

2.9 Tilldelning av lotter genom paragraf FBL 11:7 

11:7 säger att klyvning skall genomföras på det sätt som medför minst olägenhet utan att oskäliga 
kostnader uppkommer. Paragrafen innehåller en allmän bestämmelse om sättet för klyvningens 
genomförande5. Förarbeten antyder att lotter som tidigare varit föremål för sämjedelning lämpligen 
bör behålla den tidigare indelningen som grund vid en ny lottilldelning. Detta har sitt ursprung i den 
äldre hävden som tillmäts betydelse vid tillämpning av paragrafen. Även hus på ofrigrund är föremål 
för lottdelningens utformning, där man ansett att husets ägare bör tilldelas den lott som huset uppförts 
på. När likvärdiga yrkanden inkommit från flera parter och det inte finns skäl att döma i någons favör 
tillämpas lottdragning. Lottdragningen är att anse som det sista alternativet och tillämpas enbart i de 
fall då överenskommelse inte är möjligt. 

Klyvning kan emellertid nästan alltid genomföras genom 11 kap. 7 § som medför minsta olägenhet 
utan att oskäliga kostnader uppkommer. Det finns även utrymme för avsteg från paragrafen då den är 
dispositiv. Dessa överenskommelser görs via 11:9 första stycket.   

  

                                                      
5  (Bonde, Dahlsjö, & Julstad, 2009) 
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3 Klyvningens ursprung  

3.1 Äldre lagstiftning på landet 

Ett skifte har under tidens gång haft något varierande innebörd men kan generellt sägas innebära 
någon form av ombildning av fastigheter. Solskiftet är den äldsta form av dokumenterad delning av 
jord som använts som skiftesmetod i Sverige under en tid då Svealagarna gällde. Genom lagen kunde 
man dela upp marken under förutsättning att alla delägare samtyckte till delningen. Delningsmetoden 
kom senare att hindra en mera ändamålsenlig indelning med större ägor eftersom det var svårt att få 
samtycke av alla ägare att slå ihop sina små skiften till större. Genom införandet av storskiften 
effektiviserades istället jordbruket genom sammandragning av flera små skiften till färre och större. 
Storskiftet ifrågasattes dock eftersom det fanns en stor misstro till hur marken värderades genom 
graderingssystem. En annan nackdel med lagen var svårigheten att bilda rationella ägoanordningar. 
Ägarna till skiften bodde tillsammans i byn men deras ägor kunde vara utspridda runt om.  

Detta föranledde den nya reformen enskifte, där bygemenskapen splittras upp då man istället flyttade 
ut brukningscentrat till varje enskilt skifte.  Kraven vid omarrondering blev sedermera svåra att 
uppfylla på grund av de högt ställda kraven på skiftena. Lösningen blev istället en blandning mellan 
storskifte och enskifte, kallat lagaskifte.  Lagaskifte kommer att gälla från 1827 års stadga med vissa 
modifieringar fram till dess att JDL träder i kraft 1928. Med lagaskifte förändras reglerna för prövning 
av skiftesmål men även nya regler tillkommer för nybildningsåtgärden hemmansklyvning. Vid sidan 
av skiftesåtgärderna har det alltså funnits möjlighet att även nybilda fastigheter genom bl.a. 
hemmansklyvning och jordavsöndring. Ett hemman var en fastighet som kunde delas upp efter 
andelstal vid en hemmansklyvning. 

Redan i mitten av 1400-talet kom bestämmelser för skattegodsens vidmakthållande vid 
hemmansklyvning som sedan innan varit väldigt fri från restriktioner. Detta för att undvika klyvningar 
som kunde minska statens skatteintäkter, och senare även för att minska klyvningar som försämrade 
jordbrukens effektivitet. När befolkning ökade runt 1700-talet lättades restriktionerna på 
hemmansklyvning för att underlätta försörjningsmöjligheterna. Men med 1827 års stadga infördes åter 
igen gränser för hemmansklyvning härledda av besuttenheten. Som besutten hade man så pass stor ägo 
att man kunde försörja familjen. Hemmansklyvningen har sedan dess först begränsats genom 
mantalsrestriktioner för att senare mildrats till att nästan tillåta klyvning av alla mantalsägda skiften. 
Kriterierna för klyvningen var att fastigheten tillhörde två eller flera ägare och klyvningen skulle avse 
utbrytning av kvotdelar av hemmanets skattetal. Hemmansdelarna blev självständiga fastigheter och 

kunde även få del i hemmanets särskilda rättigheter och förmåner6. 

För att reglera de äldre nybildningsåtgärderna införs år 1896 lagen om hemmansklyvning, 
ägostyckning och jordavsöndring. 1926 ersätts laga skifte samt 1896 års lag om hemmansklyvning, 
ägostyckning och jordavsöndring med jorddelningslagen (JDL). Lagen behåller institutet laga skifte 
som även ersätter hemmansklyvning. Laga skifte företogs på skifteslag som antingen kunde utgöras av 
hel by, samägd fastighet eller befintliga samfälligheter. Vid laga skifte kunde nya samfälligheter 
läggas ut, det vill säga lämnas oskiftade. Inom skifteslaget kunde det finnas befintliga servitut som 
blev föremål för utbrytning. Vid utbrytningen ersattes rättigheten med ett markområde som blev del av 
den härskande fastigheten eller en fristående fastighet. Åtgärden kallades servitutsutbrytning och 
kunde även genomföras med tvång.  

                                                      
6 (Proposition 1969:128) s. B5 
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3.2 Äldre lagstiftning i stad 

Den ovannämnda sammanställningen av äldre lagstiftning gällde mestadels landsbygd medan städerna 
haft en annorlunda lagutformning. Redan 1734 fanns hänvisningar om fastighetsbildning i stad genom 
29 kap. byggningabalken. Men först 1874 infördes en allmän byggnadsstadga för rikets städer 
innehållande regler om stadsplan och tomtindelning. Ej tomtindelad stadsjord kunde genomgå 
lagaskifte men även hemmansklyvning och ägoutbyte förekom. Jordavsöndring kunde däremot inte 

ske i staden, istället förekom den privata jorddelningsformen avstyckning7.  

1911 behandlades ett förslag angående införande av fastighetsregister. Förslaget skulle ha samma 
utformning som landsbygdens regler men med skillnaden att avsöndring ersattes med avstyckning. 
Förslaget omarbetas och fastställs 1917 i FBLS. I den nya lagen som kallas lagen om 
fastighetsbildning i stad sammanläggs bestämmelserna om stadsplan, tomtindelning, avstyckning, 
områden som ej ingår i tomtindelning och lagaskifte å stadsjord till en enhetlig lagstiftning. Den 
viktigaste reformen i 1917 års lag är kraven på fastighetsregister och registerkartor för städer. I 
samband med detta arbete upprättades också förslag till ny byggnadsstadga avsedd att ersätta 1874 års 
stadga. Utredningsarbetet resulterade ibland annat 1931 års stadsplanelag och byggnadsstadga. 
Reglerna för tomtindelad jord och stadsplan från 1931 års stadga ifrågasattes sedan och låg till grund 
för 1947 års införande av ny byggnadslag och byggnadsstadga. Byggnadsstadgan revideras sedermera 

19598. 

3.3 Betänkande avgivet av 1954 års fastighetsbildningskommitté 

1953 får chefen för justitiedepartementet i uppgift att utreda frågan om en ny 
fastighetsbildningslagstiftning. Detta skedde genom tillsättning av sju sakkunniga som tillsammans 
fick namnet fastighetsbildningskommittén. Kommittén arbetar med tre olika förslag. Förslaget om lag 
angående förbud mot sämjedelning av fast egendom som avges 1962 och fastställs samma år. 
Parallellt med detta utges ett betänkande om lagförslag för gemensamhetsanläggningar, SOU 1963:23. 
Senare på året utges den slutliga versionen av det utarbetade förslaget till fastighetsbildningslagen, 

SOU 1963:68.9 

Jordegendomar som till särskilda kvotdelar ägts av flera gemensamt har kunnat delas mellan ägarna 
men delningsrätten har varit föremål för strängare restriktioner. De äldre bestämmelserna av liknande 
institut så som hemmansklyvning innehöll enbart föreskrifter om uppdelningens omfattning medan 
genomförandet lämnades oreglerat. Först år 1827 upptogs vissa regler om hur klyvning av hemman 
eller hemmansdel borde ske med beaktande av samma grunder som använts för skifte i allmänhet. 
Detta innebar att hemmansklyvning var en fristående åtgärd fram till ikraftträdandet av 
jorddelningslagen.  

Benämningen skifte fick nu en ny innebörd; från att enbart relaterats med omdelning av äldre skiften 
av samfälld mark ”omskifte”, kom det även att inbegripa den nya delningsformen klyvningsskifte, 
som innebar uppdelning av en fastighet mellan ägare. För att erhålla klarare gränsdragning mellan 
omskifte och klyvningsskifte som tidigare inbegripits i begreppet delning särskiljs de olika 
skiftesåtgärderna. Omskifte hänföres istället till den nya fastighetsregleringen medan klyvningsskifte 
som var en typisk delningsåtgärd bibehålls som eget institut. Kommittén ifrågasätter klyvning som 
särskild åtgärd då delning skulle kunna vinnas inom ramen för avstyckning. Efter överväganden 

                                                      
7 (Proposition 1969:128) s. B8 
8 (Proposition 1969:128) s. B9 

9 (SOU 1963:68)  s. 7 
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klargörs att en utvidgning av avstyckning skulle innebära ett allt för komplext regelverk. Där 
avstyckning som hittills grundats på frivillighet skulle förlora delar av sin karaktär när klyvningens 
tvångsmässiga inslag beaktas. Avstyckning förlorar även sin enhetlighet och bidrar till splittring av 
åtgärden i två olika delningsformer. Mot bakgrund av detta och för att främja ett mer lättöverskådligt 
regelverk valdes istället klyvning som självständig åtgärd. Klyvning som en fristående åtgärd kommer 
inte användas praktiskt i samma utsträckning som till exempel avstyckning, men kommer ändå vara 
betydelsefull. Med avseende på storlek, beskaffenhet och hänsyn till övriga fastigheter kan klyvning 
tillsammans med sammanläggning bli av stor betydelse, speciellt vid större fastighetsregleringar. 
Medan den fristående åtgärden inte tillämpas i så stor utsträckning.  

Klyvning har även till syfte att rationalisera fastighetsbeståndet inom stora områden, innehavda med 
samäganderätt vid fastighetsreglering. I övrigt skiljer sig inte klyvningskapitlet väsentligt från 
motsvarande äldre delningsförfaranden. Rättigheterna fördelas mellan de separerade lotterna, 
klyvningsfastigheten upphör och det bildas istället nya enskilda eller gemensamma lotter. För att mer i 
detalj gestalta klyvningsförfaranden föreslås att fastighetsreglering ska kunna tjäna till ledning vid 

tilldelning, likvider och tillträde.10 

Kommitténs föreslag (SOU 1963:68 s.576) till paragraf 11:6 beskriver hur lagrummet är tänkt att 
användas. Här ges möjlighet när flera alternativ är tänkbara att välja den lösning som innebär minsta 
olägenhet utan att oskäliga kostnader uppstår. Klyvningens grundsats är snarlik med 
fastighetsreglering, men innehåller en något avvikande utformning.  Medan fastighetsreglering sker 
genom att erhålla det största ekonomiska nettoresultatet så syftar klyvningen istället till att upphäva 
samägandet. För de fall en fastighet varit föremål för en lagligen gällande delning kan det vara 
lämpligt att delägare får behålla den mark de innehar på grund av äldre delningsförhållanden. Vid en 
sådan delning förenklas det tekniska arbetet samt att kostnaden reduceras. 

3.4 Proposition 1969:128 

Med underlag från proposition 1969:128 träder nya FBL i kraft 1972. Lagen är tänkt att ersätta 1917 
års lag om fastighetsbildning i stad, 1926 års lag om delning av jord på landet (JDL) samt lagen om 
sammanläggning av fastigheter på landet från samma år.11 Motiven bakom förändringen var att erhålla 
en mer enhetlig och moderniserad lagstiftning som skulle vara hållbar och effektiv i ett långsiktigt 
perspektiv.  

Med utgångspunkt ur statens offentliga utredning görs yttranden från remissinstans och 
departementschefen angående kommitténs framlagda förslag. Behovet av ett särskilt klyvningskapitel 
får övervägande medhåll. Överlantmätaren i Norrbottens län framhåller vikten av klyvning för att i 
speciella fall anpassa fastighetsindelning till äganderättsförhållandena. Vidare anförs att klyvning i 
samband med sammanläggning och/eller fastighetsreglering kan tänkas bli vanlig men att 
parcelleringsfallen antas höra till undantagen. Lantmäteristyrelsen har heller inga invändningar mot 
förslaget men påpekar en relativt liten praktisk användning av institutet. Vad som däremot är av 
intresse är möjligheten att omvandla fastigheter till samfällighet genom klyvning. Där hela 
fastighetens enskilda ägovälde avsätts som samfällt för klyvningslotterna, i förening med 
sammanläggning av dessa lotter med de fastigheter som skall ha del i samfälligheten.12 Tekniska 
högskolan anser däremot inte institutet som nödvändigt eftersom de flesta klyvningsfall sker i förening 
med sammanläggning. Istället bör man använda sig av reglerna för fastighetsreglering i dessa ärenden 

                                                      
10 (SOU 1963:68) s. 565-567 
11 (Lantmäteristyrelsen, 1971) 
12 (Proposition 1969:128) s. B681 
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och i de sällsynta fall där nybildning genom klyvning är motiverade föreligger heller inga svårigheter 
att genomföra dessa via fastighetsregleringar eller avstyckningar. Departementschefen uttrycker 
behovet av klyvningskapitlet som en självständig åtgärd med hänsyn till giltigheten av andelsförvärv 
med förutsättning att andelen kan brytas ut genom laga delning. I enlighet med kommitténs förslag om 
klyvningens genomförande ligger det i sakens natur att en klyvning ska kunna genomföras på det sätt 
som delägarna begär, om de är överens. Genom propositionen ändras även lagrummet från 
kommitténs (6 §) till propositionens 7 §. 
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4 Rättsfall hänvisade från ” En kommentar till fastighetsbildningslagen” 
 

I ”En kommentar till fastighetsbildningslagen” (Bonde, Dahlsjö, & Julstad, 2009) finns det flera 
uppräknade rättsfall som anknyter till lagrummet 11:7 FBL. En genomgång av dessa har gjorts varpå 
vi valt att summera några fall nedan. 

4.1 NJA 1999 s.339 M. Sinclairsholm 

Målet avser en sammanläggning av flera jord- och skogsbruksfastigheter som därefter klyvs. Makarna 
B äger fastigheten med 4/5 och Ulrika 1/5. Tre olika alternativ inkommer på hur Ulrikas lott skall 
läggas ut.  Efter vissa modifieringar och villkorsprövningar tar HD ställning till två av alternativen. 
Båda alternativen (Ulrikas och makarna B:s) grundar sig på bestämmelserna i 3 kapitlet och stämmer 
överens med villkoren för klyvning i övrigt. Vägledning för bedömning av vilket alternativ som bör 
väljas sker därför genom prövning av 11:7 FBL. HD konstaterar att klyvningen ger större möjligheter 
att ta hänsyn till personliga och sociala önskemål eftersom den inte syftar till att åstadkomma bästa 
fastighetsindelning utan istället upplösa ett samägande. Det tillkommer även att Ulrika ansökt om 
sammanläggning mellan sin klyvningslott och närliggande fastighet. Lottläggningen genomförs därför 
enligt Ulrikas ansökan.  

Ulrikas yrkande bifalls eftersom hon har den största anledningen till att samägandet ska upphöra. Hon 
har vidare ansökt om sammanläggning med en anslutande fastighet. Dessa omständigheter vägs 
normalt inte in vid fastighetsbildning, men kan vid klyvning tillmätas betydelse då man tar mer hänsyn 
till personliga och sociala önskemål.  

4.2 90:14 AB. Lögla 

En jordbruksfastighet ägs av tre systrar mellan vilka det råder osämja. En av systrarna ansöker om 
klyvning genom ett förslag i vilket hon erhåller huvuddelen av jordbruket medan systrarna får 
bostadstomter. De två andra systrarna yrkar istället på omvänd fördelning där de erhåller merparten av 
jordbruket. De olika yrkanden som inkommer uppfyller övriga bestämmelser i lagen vilket ger 
anledning att använda sig av 11:7 FBL. Hovrätten tolkade rekvisitet minsta olägenhet genom att se till 
hur mycket de olika delägarna tidigare använt sig av de olika fastighetsdelarna och hur väl de var 
lämpade för respektive yrkande på fastighetsdelen.  

Hävden har alltså varit avgörande när man ser till hovrättens inställning till minsta olägenhet. Vidare 
förstärktes beslutet genom att se till vilken avsikt parterna hade med sina yrkanden på 
fastighetsdelarna och hur trovärdiga dessa ansågs vara. Olägenheten tolkas inte enbart som 
ekonomiska konsekvenser utan avser även att få till stånd ett upphävande av samäganderätten. Genom 
att separera parterna i möjligaste mån undviks onödiga konflikter.    

 

4.3 01:3 E. Södra Ekeberg 

Ansökan inkommer om sammanläggning av flera jordbruksfastigheter som därefter ska klyvas. Enligt 
ansökan ska fastigheten klyvas i två lotter, där båda parterna vill tilldelas den norra lotten. LM beslutar 
om tilldelning där Svensson erhåller den norra lotten och Lundbergs den södra. Ärendet överklagas av 
Lundbergs som yrkar på motsatt tilldelning. FD använder sig av 11:7 FBL för utredning av 
lottilldelning. Ingen oskälig kostnad uppstår eftersom det ej åberopats. Vem som ansökt om förrättning 
görs inte gällande då båda parter varit överens om att samägandet ska avvecklas. Av betydelse är att 
Lundbergs under längre tid bott i ett av bostadshusen på norra lotten. Svenssons har däremot 
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utbildning och praktisk erfarenhet av jord- och skogsbruk. Ekonomibyggnaderna på lotten var även 
lämpade för aktivt skogs- och jordbruk. Domstolen anser därmed att övervägande skäl inte ger 
anledning till annan tilldelning än vad LM beslutat. Svenssons behåller därför den norra lotten. 

Svenssons behåller lotten eftersom FD anser att lottilldelningen är det lämpligaste sättet att förvalta 
och bedriva avsedd verksamhet på fastigheten.  

4.4 01:29 AB. Hemmesta 

Flera fastigheter sammanläggs först för att därefter klyvas. Lottilldelningen sker hos LM genom 
lottning för de två delägarna C-E L (man) och A-C L (kvinna). Beslutet överklagas av en part med 
yrkande om motsatt tilldelning. LM:s uppfattning i målet är att ingen part anses ha förtur utifrån 
kriterierna i FBL 11:7. Om parterna yrkat på samma lott och LM anser alternativen som likvärdiga 
tilldelas klyvningslotterna genom lottdragning.   

HovR motsäger sig LM:s beslut eftersom det inte kan anses vara försvarligt att avgöra tilldelningen 
genom lottning. Inga oskäliga kostnader uppkommer då ingen part framställt några sådana yrkanden. 
Rörande minsta olägenhet, skall ej enbart ekonomiska förhållanden beaktas. Även mer personliga 
omständigheter som sociala skäl kan innefattas i begreppet. Initiativet till klyvning inverkar inte på 
lottdelningen då båda parter varit överens om att samägandeskapet skall avvecklas. De praktiska 
förutsättningarna och kunskaperna för att bedriva verksamhet anses jämlika och bör därför inte 
påverka utgången. Avsikten med lottens tilltänkta användningsområde ansågs mera konkreta för C-E . 
Även om planerna ännu inte resulterat i någon åtgärd, tillmäts de viss betydelse.  

Målet med klyvning är att skapa en så självständig uppdelning som möjligt. Genom uppdelningen 
uppkommer den lösning som medför minsta möjliga samröre mellan de berörda. Vilket av sociala skäl 
är att föredra när parter är oense. Det är av betydelse att C-E:s avstyckade fastighet är bebyggd och 
hemvist för dennes räkning, medan hennes fastighet är obebyggd och därmed mindre problematisk att 
avskilja ur praktisk och social synvinkel. 

4.5 04:26 T. Sund 

Tre syskon (RB, AB, BB) äger tillsammans tre fastigheter med 1/3 vardera. Ansökan görs om 
sammanläggning av fastigheterna som därefter ska klyvas. RB inkommer med två klyvningsalternativ 
A1 och A2. AB och BB framställer gemensamt två yrkanden B1 och B2. LM förordnar klyvning 
enligt alternativ B1. Beslutet överklagas av RB som yrkar att delning ska ske i enlighet med A1 och i 
andra hand A2. Båda yrkanden innebär att en herrgårdsbyggnad ska ingå i lott som motiveras av 
sociala skäl då byggnaden sedan länge varit RB:s bostad. AB och BB överklagar inte klyvningen. FD 
prövar därför de båda A-alternativen mot B1 alternativet. Samtliga lotter uppfyller kraven i 3 kap. 
FBL. Det görs därför en prövning enligt 11:7 FBL som inte enbart rör ekonomiska förhållanden utan 
även mer personliga omständigheter. Tvisten i fallet rör herrgårdsbyggnaden. Byggnadens nedersta 
våning innehåller kök och sällskapsrum, mellanvåningen disponeras av AB och BB medan den översta 
våningen används av RB. Av betydelse för minsta olägenhet blir för vem den största nackdelen 
uppstår vid flytt. RB har bott på gården permanent sedan 1988 samt renoverat delar av byggnaden. AB 
och BB har sina permanentboenden på annan ort men har tillbringart merparten av helger och 
semestrar på herrgården. 

Alla syskon har starka personliga skäl till gården som inte kan tolkas som svagare anknytning för 
någon delägare. RB får emellertid anses mera drabbad av flytt då han inte har något alternativt boende. 
Olägenheten bör dock även ta ställning till att upplösningen av samägandeskapet genomförs på ett sätt 
som minimerar risken för framtida konflikter. De båda A-alternativen ger ingen bra lösning eftersom 
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de innebär större samarbete mellan de stridande parterna, när de måste samsas om gemensamma 
uppfarter och gårdsmiljö. B1 är den enda lösningen som i detta hänseende tydligt separerar parterna.  

HovR fastställer att skälen till boende på gården anses lika starka eftersom alla parter ämnar bo på 
gården i framtiden. RB anses mera drabbad om han måste lämna herrgården.  De båda A-alternativen 
separerar inte parterna på ett tilltalande sätt. A-alternativen har en ogynnsammare gränsdragning som 
anses mindre lämplig. HovR dömer därmed i enlighet med LM och FD till B1-alternativets favör.  
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5 Undersökning  

5.1 Utredning 

Undersökningen har gjorts genom ”Trossen” på lantmäterimyndigheten i Stockholm. ”Trossen” är ett 
digitalt sökregister för inskannade digitala akter. Alla digitala akter som kan tillgås från 2005 och 
framåt finns i Lantmäteriets arkiv ”Trossen”. För att genomföra sökningen öppnades ”Trossen”. I 
verktygsfältet på startsidan valdes ”sök ärenden” (symboliseras av en gul mapp med ficklampa). I ”sök 
ärende” fönstret finns flera olika möjligheter att specificera sökningen. Vi använde oss av fem fält. 
Nedan redogörs för vad vi skrivit i respektive fält, med exempel på Stockholms län. De övriga fälten 
lämnades blanka.  

Kort ärendemening: %KLY% 

Län: Stockholm 

Ärendestatus: Slutfört 

Typ av registerenhet Fastighet 

Typ av person Fysisk 

 

När ovan angivna data fyllts i gjordes sökningen genom att trycka på rutan ”Sök”. Därefter 
framkommer en ”Ärendelista” med samtliga akter innehållande ordet KLY (som i klyvning). Vidare 
granskades varje ärende separat genom att markera respektive ärendenummer och sedan klicka på 
rutan ”Visa ärende”.  

Ett nytt fönster öppnas ”Ärende Grundbild”. Under rubriken ”Åtgärder” markeras Klyvning. När 
klyvningen markerats visas de fastigheter som berörts av den markerade åtgärden, under rubriken 
”Registerenheter”. Vi har nu erhållit de registerfastigheter som berörs av åtgärden klyvning. 

Via programmet ”AutoKa-Vy” skrivs registerfastighetens namn in på fältet högst upp i högra hörnet 
på startsidan i programmet.. Fastigheten redogörs då på skärmen. Genom att sedan markera 
blixtsymbolen ”Visa fastighetsinformation” i verktygsfältet och därefter klicka på en blå markering på 
kartan, visas ett registerutdrag på fastigheten. Under registerutdragets rubrik ”Åtgärder” klickar man 
sedan på akten för klyvningsåtgärden. Klyvningsakten öppnas nu i ett separat fönster, där det framgår 
av protokollet om klyvningen varit föremål för tvist.  

Varje fastighet har genomgått de ovan nämnda stegen för att hitta de akter som varit av intresse för 
undersökningen. De akter som antogs vara föremål för konflikt granskades sedan mer djupgående. De 
tvistiga ärendena varierade i omfattning med det minsta på cirka 20 sidor till det största på dryga 700 
sidor. Omfattningen avvägdes mot bakgrund av hur många fall som rimligen behövs för att på ett 
lämpligt sätt kunna redogöra för vilka olika typsituationer som används för tilldelning enligt 11:7 
FBL. Vi begränsade därför vår undersökning till att omfatta hälften av Sveriges län. De fall vi erhållit 
angående tvist har summerats och förts in nedan, för att sedan klassificeras under rubriken 
”klassificering av typsituationer”.   

Som komplement till undersökningen har det gjorts intervjuer parallellt under arbetets genomförande. 
Vi har även pratat med handläggare på kontoret som tipsat om förslag till ärenden där det funnits 
motstridigheter. Ärendena har sedan granskats och lagts till under resultatet i vår undersökning. 
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5.2 Antal klyvningar 

För att på ett systematiskt sätt kunna genomföra undersökningen har vi valt att följa upp ärendena per 
län med bokstaven A som första län och sedan i fallande ordning. Sökningen resulterade i en 
genomgång av följande län Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, 
Kalmar, Stockholm och Uppsala. Det totala antalet ärenden genom sökningen från dessa län var 540 
stycken. Av dessa utgjorde 88 fall posten övrigt, dvs. ärenden som inte innebar någon klyvningsåtgärd 
utan enbart innehöll ordet ”KLY”. Klyvningsfallen blev därigenom 452 stycken.  

 

5.3 Antal överklaganden 

Med överklagade ärenden menar vi sådana ärenden som överklagats till tingsrätt eller högre instans. 
De överklagade fallen är 12 st. Antalet tvister är 32 stycken men efter granskning visade det sig att 
enbart 10 stycken var föremål för FBL 11:7. 

 

 

Figur 1: Diagramstaplarna redovisar undersökningens utfall för respektive kategori. 

  

540

420

32
12 10

88

Statistik

Antal ärenden (540) Överenskommelser (420) Antal tvister (32) Överklaganden (12) Fall 11:7 (10) Övrigt (88)
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5.4 Resultat 
Nedan redogörs för samtliga fall vi ansett haft någon förankring till lagrummet FBL 11:7. Ärendena är 
av blandad karaktär och delas senare upp under rubriken 6, ”klassificering av typsituationer”.  Till 
varje akt finns även karta att tillgå under bilagor. Två fall representerar även ärenden som misstänkts 
eller varit föremål för konflikt men senare lösts vi medling. De flesta av fallen som undergått en mer 
detaljerad granskning är just av sådan karaktär, och bör därför redovisas för att förstå hur delägarna 
genom medling kan försonas.   

5.4.1 Akt 0120-03/24 , Värmdö Alsvik 1:37 (Slutfört 2005-06-22) 
En jordburksfastighet ägs av två syskon (Ingemar och Gisela Stolt) med hälften vardera. Ingemar 
ansöker om klyvning som Gisela starkt motsätter sig. Båda syskonen anlitar varsitt ombud som ska 
företräda dem. De inkommer med både flera yrkanden och alternativ under ett flertal sammanträden. 
Diskussioner leder fram och tillbaka för att finna en överenskommelse. Båda parterna yrkar dock på 
samma del av en skog på fastigheten som gör att yrkanden, som går att genomföra 
fastighetsbildningsmässigt, står mot varandra. Motivering för tilltänkta verksamheter om skogen 
framhävs av samtliga sakägare där inget av alternativen anses mer relevant än det andra. Gisela är den 
som framför samt stryker flest yrkanden av parterna.  

En sedan tidigare oreglerad skuld mellan fastighetsägarna, där Ingemar är skyldig Gisela 173 000 kr, 
nämns som anledning till en sedan tidigare lång konflikt. Denna påverkar förrättningen indirekt genom 
anklaganden som försvårar överenskommelse i förrättningen. Total oenighet råder mellan sakägarna 
och inga skäl föreligger att välja vare sig den ena eller den andras alternativ. Ingmar påstår att Gisela 
förhalar förrättningsprocessen genom att lämna in handlingar på sammanträden istället för att skicka 
dessa till motparten innan sammanträdet. Ytterligare diskussioner om överenskommelser tas upp utan 
någon framgång. LM konstaterar att det för tillfället finns två yrkanden från parterna som är 
genomförbara enligt fastighetsbildningslagen. Lantmätaren meddelar att myndigheten skall tillgripa 
lottning vid ett sådant tillfälle för att fälla ett avgörande om vilket alternativ som skall beslutas. Gisela 
svarar att en överenskommelse inte är aktuell vid detta tillfälle utan vill istället åka ut på området och 
titta på ett av klyvningsalternativen. 

Ingemar anser att ärendet fördröjts länge nog, varför han anser ett beslut bör tas omgående. Gisela 
begär då en ny värdering, LM avvisar en sådan med förklaringen att värderingen som föreligger inte 
innehåller några felaktigheter eller tveksamheter. Gisela fortsätter med att hävda att Ingemars yrkande 
inte är lämpliga att genomföra och säger att LM har handlagt ärendet fel. Hon anklagar myndigheten 
för att vilja förstöra hennes fastighet. Förättningslantmätaren förklarar att hon måste framföra ett 
sådant missnöje till FD när ärendet avslutats. Vidare förklarar lantmätaren att myndigheten är skyldig 
att ta upp ärendet till prövning efter ansökan. För att tydliggöra påminner lantmätaren parterna att de 
befinner sig på en myndighet och att myndigheten måste följa de lagar och bestämmelser som finns. 
Gisela blir allt mer ursinnig och säger att hon tänker lämna sammanträdet. När lantmätaren ber henne 
stanna då LM kan fatta ett beslut även om en part avviker från sammanträdet så skriker Gisela, här ska 
inte tas några beslut. Samtidigt hytter hon med fingret och slänger med sin portfölj mot 
förättningslantmätaren. Hot framförs även om att Gisela Stolt ämnar ta livet av sig med kniv.13 
Sammanträdet fick ta en paus efter att Gisela uppträtt hotfullt och meddelat myndigheten att de får se 
om hon återvänder. 

                                                      
13  Protokoll 2004-03-10 s. 5-6 
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 Efter pausen återsamlas dock alla och Lantmätaren presenterar ett förslag varpå Gisela uppmanar 
lantmätaren att vara tyst. Ingemar föreslår då att de åker ut tillsammans med Gisela och tittar på 
området lantmätaren förslagit. Detta godtas, men på efterföljande sammanträde vidtas nya 
diskussioner där sakägarna ändå inte kan enas.  

Förrättningslantmätaren upplyser återigen att om ingen överenskommelse kommer till stånd, kommer 
LM fatta beslut utifrån de yrkanden som framställts. Enligt lantmätarens bedömning skulle det 
lämpligaste alternativet av framställda yrkanden vara det som föreslogs senast. Vid nästa sammanträda 
lyckas då parterna slutligen enas om en överenskommelse om klyvning. (För karta, se bilaga 1) 

5.4.2 Akt 2361-10/27, Härjedalen Glöte 2:5 (Slutfört 2010-04-15) 
Fastigheten ägs av sex stycken delägare. Alla delägare inkommer med varsitt yrkande. 
Förrättningslantmätaren konstaterar att flera yrkanden konkurrerar. Det finns ingen möjlighet för 
lantmätaren att besluta om egna lösningar. Däremot kan lantmätaren i samråd med sakägarna höra om 
de vill ändra sina yrkanden så att en annan lösning kan nås.  Endast ett yrkande är genomförbart utan 
erinran från övriga parter (delägare F). Övriga yrkanden överlappar varandra på olika sätt varför en 
prioritering måste göras. 

Två delägare A och B har yrkat vardera på delar i två av fastighetens skiften, medan delägare C i sin 
tur yrkar på samma skiften utan delning. LM anser det skäligare att skiftena tilldelas delägare C som 
har så stor andel att skiftena inte behöver delas. C äger dessutom en skogsfastighet som har 2 km 
gemensam rågång med lotten, hans bostad och lada är även beläget i centrum av skogsfastigheten. 

C och D:s yrkande gäller olika områden sånär på en mindre vall som båda gör anspråk på. D motiverar 
sitt yrkande av skogsbruksrationella skäl medan C framför att han vill rusta upp och underhålla vallen 
med byggnader för framtida bruk. LM anser att C:s yrkande ska få företräde, då LM anser att skogen 
inte försämras vid en lottdelning där gränsen bara blir kortare och lättare att underhålla.  

E har yrkat på samma skifte som D. Då D från början yrkat på det skiftet och har en tomt inom 
området anser LM det skäligt att hans önskemål får företräde. 

Klyvning kommer ske så att C och F erhåller lotter enligt sina yrkanden. D och E erhåller lotter enligt 
sina andrahandsyrkanden. A och B erhåller återstoden tillsammans.  

Delägare C erhåller sin lott genom företräde mot delägare A och B på grund av hävd och mot delägare 
D beroende på att C:s avsikt med fastigheten anses lämpligare. F erhåller sin begärda lott då ingen 
annan person i samägandet motsatt sig förslaget. (För karta, se bilaga 2) 

5.4.3  Akt 0117-00/92 Österåker Marum 1:6 (Slutfört 2005-06-06) 
Delägarna ansöker om klyvning för de samägda fastigheterna Marum 1:6 och Marum1:8.  En tid 
senare ansöks även om försäljning enligt samäganderättslagen för Marum 1:6 och Marum 1:8. Den 
ansökta försäljningen på offentlig aktion vilandeförklaras i väntan på avgörande från 
klyvningsärendet. FBM nuvarande Lantmäterimyndigheten (LM) meddelar tillstånd till klyvning av 
fem enskilda lotter och en gemensamt utlagd lott. Ärendet överklagas och återvisas av Hovrätten till 
LM för nya handläggning på grund av rättegångsfel. LM fattar nytt beslut om klyvning av 
fastigheterna. Beslutet överklagas till FD.  (I följande text redogörs enbart för Marum 1:6 då 
fastigheten blir föremål för tvångsvis tilldelning). Frågan gäller, vem som ska tilldelas vilken lott. I 
fallet framstår som särskilt angeläget att dela upp fastigheten eftersom den rådande oenigheten 
förlamat fastighetens ändamålsenliga användning.  



 

18 
 

Vid en bedömning är det rimligt att i görligaste mån väga in möjligheterna till fortsatt disponering av 
lotterna, sedan klyvning vunnit laga kraft, som syftar till att ytterligare särskilja starkt oeniga delägare 
från varandra. Domstolen finner stöd för resonemanget i uttalande från HD, där det i ett klyvningsmål 
anförts att det vid klyvning finns större möjligheter till hänsyn för personliga och sociala önskemål 
eftersom fastighetsbildningen inte syftar till att åstadkomma bästa möjliga fastighetsindelning utan 
istället upplösa samäganderättsförhållandet (NJA 1999 s. 357).  Det är ganska vanligt vid 
klyvningsförrättningar att olika alternativ diskuteras och olika yrkande ändras eller framställs i sent 
skede. LM har helt riktigt ställt yrkandena mot varandra oberoende av när de framställts. 

FD anför att när flera delägare yrkar på samma lott ska det alternativ väljas som bäst kan särskilja 
lotterna. FD delar därför LM:s uppfattning om att den tydligaste uppdelningen generas genom att 
tilldela lotten en ensam delägare. Om lotten tillförs enligt det andra alternativet kommer lotten ägas av 
sex delägare som representerar två olika familjer. LM:s beslut kvarstår. (För karta, se bilaga 3) 

5.4.4 Akt 0120-05/50, Värmdö Barnvik 1:17 (Slutfört 2006-01-16) 
Två bröder (Peter Wiman och Bo Christer Bertilsson) äger tillammans en småhusfastighet med hälften 
vardera. Bröderna inkommer med tre olika yrkanden för utformning av lotterna. Efter medling mellan 
bröderna kommer de överens om ett gemensamt alternativ för lottutformning. Båda parter vill däremot 
tilldelas lotten B (1:226). Förrättningshandläggaren ber därför parterna beskriva vilka skäl de har för 
att tilldelas lotten. Wiman har byggt och nyttjat den befintliga bryggan för båt och bad, vid en 
tilldelning av A-lotten skulle dessa möjligheter försvåras. Han har även arbetat med renovering och 
har ekonomiska resurser för att tillgodose de behov som föreligger för bostadshusets upprustning. 
Bertilsson säger sig ha stark känslomässig anknytning till lott B eftersom det varit hans barndomshem. 
Argumenten som framförts anses vara likvärdiga och delningen kan därför inte genomföras med 
avseende på minsta olägenhet. 

Lantmätaren meddelar att fördelning genom lottning är den enda lösningen.  Bröderna accepterar 
lottning som fördelningsprincip. Lotterna fördelas genom lottning och ingen överklagan inkommer i 
ärendet. (För karta se bilaga 4)  

5.4.5 Akt 0883-2515, Västervik Olofsrum 1:2 (Slutfört 2008-11-25) 
Ansökan om klyvning inkommer till LM från tre delägare gemensamt, jordbruksfastigheten ägs av 
fyra delägare med olika andelar. Under förrättningens gång har det funnits tre olika alternativ till 
utformning (norra, södra och västra). LM meddelar klyvningsbeslut av det norra alternativet. Grunden 
till LM:s beslut var att minska samröre för att minimera risken för framtida konflikter. Ärendet 
överklagas av motpart som yrkar på förändrad utformning enligt det södra eller västra alternativet. 
Överklagandet bygger på de fördelar med splittrad ägostruktur som de södra och västra alternativen 
innebär. Domstolen anför att de olägenheter som uppstår genom det norra alternativet är att betrakta 
som överdrivna och ska därför inte tillmätas avgörande betydelse. Uppdelningen leder inte till den 
separation av lotterna som klagande antyder. Behovet av kontakt minimeras därför inte genom en 
annorlunda tilldelning än den som LM beslutat. Tingsrätten lämnar därmed klagande utan bifall. Fallet 
liknar Sinclairsholmsärendet som vi belyst under rubriken rättsfall. (För karta, se bilaga 5) 

5.4.6 Akt 2061-1133, Smedjebacken Västerby 25:1 (Slutfört 2005-09-13) 
Två systrar (Chatarina Galos och Christina Hedström) är oense om att klyva deras samägda fastighet. 
De äger hälften var och båda kan tänka sig lösa ut varandra, men endast Galos vill klyva. Båda 
systrarna yrkar på samma lott samt motiverar lottilldelning för var och en. Ord står mot ord, de 
försöker bevisa varandras motiveringar som överdrivna eller osanna. LM informerar om lydelsen i 
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11:7 som kan tillmäta hävd och sociala skäl betydelse av delning, men där lottning även kan bli 
föremål för delning om inga skäl finns att bifalla den ena eller den andra parten. Vid en 
överenskommelse skulle förrättningen kunna avslutas och kostnader skulle kunna minimeras. 
Meningsskiljaktigheter råder dock fortfarande och LM beslutar om att gå vidare med 
klyvningsärendet. LM måste härvid fatta beslut om lottdelning grundat på ansökan och parternas 
sociala skäl samt hävd. Galos hade ansökt om klyvning och hennes yrkade lottläggning prövas därför i 
första hand.  

LM bedömer att Galos sociala skäl väger tyngre då hon bott på orten sedan 25 år tillbaka och varit mer 
aktiv i att komma ur samägandet. Eftersom hennes yrkade lottläggning var genomförbar 
fastighetsbildningsmässigt bifalls hennes yrkande. Ingen överklagan gjordes av Hedström. (För karta, 
se bilaga 6) 

5.4.7 Akt 2039-2123, Älvdalen Månsta 8:1 (Slutfört 2010-08-03) 
Lars ansöker om klyvning i den samägda jordbruksfastigheten om totalt sex stycken delägare. Mats 
och Stig motsätter sig Lars alternativ om klyvning och kommer in med ett annat. LM föreslår ett tredje 
alternativ, men det godtas inte av samtliga delägare, det förkastas på grund av för stora avvikelser 
enligt 11:4 FBL. Delägarnas två yrkanden står kvar. LM informerar om lydelsen i 11:7. Kostnaderna 
bedöms vara desamma för båda alternativen. Inga oskäliga kostnader uppstår därigenom och man 
måste därför välja det alternativ som medför minst olägenhet. Klyvning enligt Mats och Stigs 
alternativ skulle medföra en mycket bättre uppdelning ur fastighetsbildnings synpunkt, då skiftena 
skulle bli mer samlade i respektive lott. Lars alternativ skulle å andra sidan leda till att en av lotterna 
skulle få en bra utformning medan den andra skulle bli avsevärt mindre lämplig och bestå av skiften 
på tre trakter. Mats och Stig påtalade en sådan delning som en stor olägenhet. Lars i sin tur påtalade att 
Mats och Stigs alternativ, som skulle leda till en likvid ersättning om cirka 375 000, skulle bli en stor 
olägenhet att ta emot som ersättning. Mats och Stig ansåg dock inte denna betalning av dem som en 
olägenhet. 

Genom vad parterna anförde och med hänsyn till FBL 11:7, ansåg LM att den väsentliga skillnaden i 
lämplighet för fastighetsindelningen blev avgörande. Mats och Stigs alternativ bifölls. 

De andra tre delägarna överklagade beslutet, de yrkade att klyvningen inte skulle genomföras, medan 
Lars, Mats och Stig accepterade LM:s beslut gällande klyvningen. FD avslog överklagan och anförde 
att klyvning kan ske enligt LM:s beslut. (För karta, se bilaga 7) 

5.4.8 Akt 2321-06/45, Åre Mörsils-Sällsjö 1:7 (Slutfört 2006-08-01) 
Ansökan om klyvning för jordbruksfastighet inkommer till LM. Fastigheten samägas av tre bröder 
med olika andels innehav. Ansökan grundar sig på en delning där en av delägarna vill få sin andel 
utbruten motsvarande det område som inhägnats och nyttjas som tomt för de befintliga byggnaderna 
på fastigheten. De två byggnaderna har uppförts och ägs av sökande. Ett alternativt yrkande görs av de 
två andra delägarna som anser att klyvningen bör genomföras mot bakgrund av graderingsvärdering. 
LM fattar beslut om tilldelning enligt ansökan. LM motiverar sitt beslut genom FBL 11:7 med en 
helhetsbedömning där procentrelationerna vid graderingsvärde utgör en av många faktorer. Avseende 
bör fästas på konsekvenserna för de enskilda delägarna.  Om deras ställning inte påverkas nämnvärt i 
oförmånlig riktning bör den rent värdemässiga ändringen tillmätas mindre betydelse. Fördelen med att 
upplösa ett dåligt fungerande samägandeförhållande bör beaktas. Möjligheterna att investera och 
underhålla skogen försvåras idag av samägandet.  
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Det faktum att sökande i 40 år hävdat det område som nu är föremål för prövning och äger 
byggnaderna på området tillmäts betydelse. Helhetsbedömning leder därför till att ansökan bifalls.  
Ärendet överklagas men avslås från FD som delar LM:s uppfattning. (För karta, se bilaga 8) 

5.4.9 Akt 0128-10/18, Salem Bockholmssätra 1:4 (Slutfört 2010-11-18) 
Fastigheten ägs av två delägare med hälften vardera. Ansökan inkommer till LM om klyvning. 
Parterna är eniga om hur uppdelningen ska genomföras förutom vem som ska tilldelas gästhuset. Båda 
parterna har i sina yrkanden låtit meddela att gästhuset skall tillfalla deras lott. En värdering av 
fastigheten genomförs för att ligga till grund för beslut. LM meddelar beslut om tilldelning.  

Tilldelningen motiveras enligt följande: Från att fastigheten blivit de tvistandes samägda egendom har 
avsikten varit att ena parten skall nytta gäststugan och så har även skett. Vid en uppdelning faller det 
sig däremot mer naturligt att gäststugan tillfaller den andra klyvningslotten då entrén är belägen mot 
lotten samt att värdet på stugan därigenom ökar. Syftet med klyvning är att slippa de nackdelar som är 
förenade med samäganderätt. Eftersom graderingsvärdet inte väsentligt understiger delägarnas andelar 
i fastigheten, bedöms de olika alternativen som likvärdiga. Klyvningen blir därför föremål för 
lagrummet 11:7 FBL. Här beaktas även olägenheter som inte enbart är av ekonomisk art. Om parterna 
inte yrkat på olägenhet ur ekonomisk synvinkel att byggnad tillförs deras lott, kan detta heller inte ses 
som en olägenhet. Minsta olägenhet bedöms uppkomma om tilldelning sker för den som tidigare 
använt fastighetsdel och som är mest lämpad att använda densamma. Vidare begränsas olägenheten 
om delning sker med avsikt från tidigare användande av fastighetsdelen. Vid klyvning bör även den 
praktiska separeringen mellan parter tillmätas betydelse.  

Genom en samlad bedömning enligt ovanstående finner LM att det tidigare användande och avsikten 
med fastighetsdelen blir av avgörande betydelse. Från separeringssynpunkt bör dock entrén till 
gäststugan belägen mot den andra lotten rivas och flyttas, så den istället lokaliseras mot gårdsplanen 
på den andra lotten. Beslutet vinner laga kraft utan överklagan. (För karta, se bilaga 9)  

5.4.10 Akt 0642-205, Mullsjö Bjurbäck 1:1 (Slutfört 2010-04-13) 
De två syskonen Jörgen och Marissa Glipe äger fyra fastigheter, de är överens om att hela innehavet 
skall klyvas. Marissa är sökande. Fastigheterna sammanläggs för att sedan kunna klyvas till två lotter. 
Marissa kom med ett yrkande där lotterna skulle bli jämnstora och där båda lotterna erhöll 
bostadsbyggnader, gränsen gick då igenom bostadscentrumet. Marissa påpekade även sociala skäl, 
hävd och känslomässiga anknytningar till hennes yrkande. Marissa poängterade att hon inte hade 
ekonomiska förutsättningar att bo och förvalta den lott som skulle få bostadscentrumet.  

Jörgen Glipe framförde att han aldrig skulle acceptera ett splittrande av bostadscentrumet. Han var 
beredd att ta den lott som inte erhöll någon byggnad. Vidare motiverar Jörgen att han tidigare varit och 
använt gården mera och att han hade ett mer utbrett kontakt nät på orten. Jörgen kunde tänka sig en 
lottning av klyvningslotterna. Parterna justerar sina yrkanden för att försöka komma närmre en 
överenskommelse. Jörgen kan efter justering tänka sig att lotterna får en varsin byggnad men att 
drängstugan och mejeriet hamnar på västra lotten som han då yrkar. Marissa motsätter sig detta då hon 
tycker att mejeriet eller drängstugan naturligt hör ihop med arrendebostadsdelen på den östra lotten 
som hon i sin tur yrkar. LM konstaterar att klyvning är fullt möjligt enligt båda parters alternativ. Det 
som skiljer parterna i deras yrkande är var det såkallade mejeriet och drängstugan skall placeras.  

Förrättningsmännen anser att den naturligaste delningen och som troligen har en historisk förankring i 
hur byggnaderna använts, är där arrendebostadsbyggnaden och mejeri- eller drängstugan hör ihop. 
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Med den bakgrunden förordar förrättningsmännen den förslagna gränsdragningen utav en av de goda 
männen och som Marisse Glipe accepterat som mest lämplig.  

Marisse överklagar sedan bl.a. gränsdragningen mellan huvudbyggnad, arrendatorsbostad, väg och 
”mejeriet”. En förflyttning av gränsen 5 meter anser Marissa gör tomten framför mejeriet mer 
ändamålsenlig då den annars är för liten. Hon beskriver även en risk för att någon typ av byggnad 
annars uppförs framför mejeriet, vilket skulle skymma kvällssol och utsikt. Först efter LM fattat beslut 
stod det klart för henne hur föreslagen gräns påverkat hennes del. FD lämnar dock överklagandet utan 
bifall, LM:s beslut står fast. Hon har under förrättningen accepterat gränsen som dragits efter hennes 
förslag. För att en förändring ska ske krävs skäl som är välgrundade och som tidigare inte kunde 
förutses, så är inte fallet. (För karta, se bilaga 10) 
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6 Klassificering av typsituationer i 11:7 
Nedan finns en sammanställning av de typfall som erhölls genom undersökningen. Vi valde att placera 
fallen under respektive rubrik beroende på hur paragrafen tillämpades. Vi fann två stycken 
huvudområden med underområden till ett av dem . Några av ärendena har även kunnat anknytas till 
flera olika rubriker, där varje enskild lott behandlats individuellt under samma lagrum. De två 
huvudrubrikerna delades in som dispositiva och tvingande metoder.  De dispositiva metoderna avgörs 
via någon sort överenskommelse med ledning av 11:7. De tvingande metoderna avgörs strikt enligt 
tolkning av lydelsen minsta olägenhet utan oskälig kostnad.  

6.1 Dispositiv metod 

Här redogörs för det medel som förrättningshandläggaren använder för uteslutande av de tvingande 
reglerna i lagrummet 11:7.  

6.1.1 Medling 
De flesta fall som är föremål för klyvning genomförs med överenskommelse. Klyvningsansökan 
inkommer till lantmäterimyndigheten som underrättar parterna om klyvningens innebörd och verkan 
på de tilltänkta lotterna. I vissa fall kompletteras ansökan därefter eller så inkommer nya yrkanden. 
Yrkanden görs med hänsyn till de olika delägarna som tillsamman beslutar om utformningen. Vissa 
ärenden har utgångspunkt i en äldre konflikt som kan ligga till grund för ansökan om klyvning. 
Förrättningshandläggarens uppgift blir därför att övertyga parterna om ett enat förslag till utformning 
och fördelning. Ibland drar fallen ut på tiden, men lantmätare kan oftast genom skicklighet och 
tålamod få parterna att samarbeta. Som argument för överenskommelse informeras delägarna om de 
tvångsmässiga metoder som annars kan tillämpas för uppdelning av lotter. Första fallet beskrivs i akt 
0120-03/24, Värmdö Alvik 1:12. Två syskon är i konflikt med varandra grundat på en äldre skuld 
rörande fastigheten. Delägarna vägrar att komma överens och anför flera olika yrkanden. Lantmätaren 
lyckas tillslut presentera ett förslag som godtas av parterna. Det andra fallet beskrivs i akt 0642-205, 
Mullsjö Bjurbäck 1:35. En god man framställer slutligen ett förslag som via medling kan godtas av 
båda parter. Ärendet överklagas sedermera utan bifall.  

6.2 Tvingande metoder (minsta olägenhet utan oskälig kostnad) 

Tolkning av lydelsen kan framstå som relativt diffus, men genom undersökning av ärenden samt 
rättsfall kan vi skönja ett mönster som leder beslutsfattarens ställningstagande till några få möjliga 
scenarier. Ordalydelsen minsta olägenhet relaterar inte enbart till ekonomiska konsekvenser utan 
beaktar även personliga omständigheter.  

6.2.1 Separering 
Klyvningen har till huvudsyfte att avskaffa samäganderättsförhållandet. Denna grund beaktas vid tvist 
om hur tilldelning av lotter sker. Uppdelning av samägandet ska därför genomföras på det sätt som 
minimerar risken för framtida konflikter. Det bör därför leda till en uppdelning där delägare i största 
möjliga mån får enskilda lotter som separerar parterna. Exempelvis bör det vid uppdelningen undvikas 
gemensamma gårdsmiljöer, utfarter och anläggningar samt servitutsförhållanden. I studien finns två 
ärenden där separeringsmöjligheten fått avgörande betydelse. Första fallet är akt 0117-00/92, 
Österåker Marum 1:361. LM anser att det är särskilt angeläget att särskilja lotterna på ett sätt som 
gagnar en ändamålsenlig användning av fastigheten. Beslut tas för en separering som i möjligaste mån 
kan särskilja de oeniga delägarna. Andra fallet är akt 0883-2515, Västervik Olofsrum 1:14. LM:s 
beslut grundar sig på att separera delägarna, för att minimera risken för framtida konflikter.  
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6.2.2 Hävd och avsikt 
Förrättningshandläggaren ger delägarna möjlighet att beskriva deras skäl till varför tilldelning av lotter 
bör ske enligt respektive yrkande. Ofta står ord mot ord, LM måste dock fatta beslut utifrån de 
yrkanden som anförts och om de går att genomföra fastighetsbildningsmässigt. Genom vad som yrkats 
blir därför sociala skäl ofta av vikt för beslutet. Här finner vi den andra aspekten av sociala skäl och 
hävd, nämligen att tilldelningen i större utsträckning utgår från delägarnas tidigare, nuvarande eller 
tilltänkta användande av lotterna. Akt 2061-1133, Smedjebacken Västerby 25:5. LM bedömer att 
delägarens sociala skäl väger tyngre, då hon bott på orten sedan 25 år tillbaka och varit mer aktiv för 
att komma ur samägandeskapet.  Akt 0128-10/18, Salem Bockholmssätra 1:4. LM bedömer att minsta 
olägenhet uppkommer om tilldelning sker för den som tidigare använt fastighetsdel och som är mest 
lämpad att använda densamma, tilldelas fastighetsdelen. Akt 2039-2123, Älvdalen Månsta 8:5. Här 
bedöms inga oskäliga kostnader uppstå, då båda delägarnas alternativ anses likvärdiga ur 
kostnadssynpunkt. Minsta olägenhet måste istället användas som beslutsmetod där LM anser ena 
delägarens avsikt är lämpligare för fastighetsindelningen. 

6.2.3 Sämjedelad fastighet 
För en fastighet som tidigare varit föremål för en lagligen gällande delning (sämjedelning) kan det 
vara lämpligt att vid ny uppdelning bibehålla marken enligt den äldre delningen. Bestämmelsen 
bedöms med ledning av 11:7 som därigenom underlättar det tekniska arbetet samtidigt som 
kostnaderna kan minskas. Arbetet har inte genererat något ärende på området, men bör beaktas i 
ärenden som är föremål för äldre delning.  

6.2.4 Hus på ofri grund 
Vid lottilldelning bör delägare som äger hus på ofri grund tilldelas lott där byggnad eller anläggning är 
placerad. Byggnaden upphör därmed att vara lös egendom och utgör istället fastighetstillbehör (fast 
egendom). Genom tilldelningen erhålls en praktisk lottutformning som är i enlighet med paragrafens 
rekvisit minsta olägenhet utan oskälig kostnad. Akt 2321-06/45, Åre Mörsils-Sällsjö 1:98. Vid tvist 
om lottuppdelning, tillmätas delägares byggnader på området betydelse för LM:s beslut om 
lottläggning. Akt 2361-10/27, Härjedalen Glöte 2:28. Då part från början yrkat på skiftet samt hade en 
tomt inom samma område ansåg LM det skäligt att bifalla hans önskemål. 

6.2.5 Lottning 
Att ett fall genomförs via lottning är ovanligt. Under studien har vi enbart hittat ett fall där delägarna 
tilldelas fastighetsdelarna via lottning. Lottningen används snarare som ett medel för 
överenskommelse. Förrättningshandläggaren diskuterar de alternativa metoder som finns för 
tilldelning och understryker även vikten av en eventuell överenskommelse, eftersom ärendet annars 
kan bli föremål för tvångsvis tilldelning. Delägarna får därigenom ingen större möjlighet att påverka 
utgången av ärendet och medling mellan parterna som generar i överenskommelse blir därför oftast 
utgången. Det ärende i undersökningen som beskriver sceneriet är akt 0120-05/50, Värmdö Barnvik 
1:17. Två bröder vill tilldelas samma lott. LM finner brödernas motiveringar för tilldelning som 
likvärdiga.  LM föreslår istället lottning som accepteras som delningsåtgärd av bröderna.  
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7 Analys 
Genom den nya lagen FBL 11:7 skulle vi erhålla en enhetlig lagstiftning som var tillämpbar för både 
städer och landsbygd. Lagen skulle vara flexibel och kunna anpassas till såväl rådande politiska 
direktiv som en hållbar och effektiv långsiktig lösning. Klyvningens funktion ifrågasattes men kom 
efter övervägande argument att regleras som ett eget institut. Motsättningarna berodde främst på att 
flertalet klyvningsfall skulle ske i förening med sammanläggning. Vid dessa fall kunde istället reglerna 
för fastighetsreglering användas. I de sällsynta fall klyvning blev en enskild åtgärd kunde det regleras 
genom fastighetsreglering eller avstyckningar. Gemensamt för alla parter var åsikten om att 
parcelleringsfallen skulle höra till ovanligheterna.      

Genom undersökningen konstaterades att det är ytterst få fall som blir föremål för en tvist genom 11:7 
FBL. I många ärenden har det funnits konflikter men nästan alla konflikter löser sig under 
förrättningen utan tvångsåtgärder. Den största anledningen till överenskommelser är 
förrättningshandläggarens skickliga hanläggning av ärendet som undanröjer tveksamheter. Under 
fallstudien kunde många fall lösas eftersom förrättningshandläggaren informerade om de tvångsvisa 
möjligheterna, men även förslog alternativa lösningar. Många delägare väljer att komma överens när 
de inser hur lottilldelning kan ske utan delägares möjlighet att påverka utgången. Det framstår som 
bättre för de inblandade att medla sinsemellan än att låta någon annan avgöra hur fastighetsdelningen 
ska ske.  

Lottningen kan kännas som ett enkelt alternativ för lantmätaren då det underlättar handläggningstiden 
och därmed förrättningskostnaderna. Lottningen kan även vara ett argument för 
förrättningshandläggaren att undvika svåra beslut om delningen. I de flesta fall finns det material som 
gör det möjligt att genomföra klyvningen med anledning av mer personliga omständigheter. Men 
eftersom klyvning inte är frekvent förekommande kan förståelsen för lagrummet 11:7 kännas 
komplext och svårarbetat. Det är möjligt att lottning som tilldelningsprincip skulle kunna avgöra 
utdragna tvister i mål. Lottning som åtgärd står heller inte att finna i lagrummet 11:7. Det står däremot 
angivet i lantmäteriets handbok till fastighetsbildningslagen.  

”Minsta olägenhet utan oskälig kostnad uppkommer”, ger inte någon klar bild av vad rekvisiten syftar 
till. Av ärendena att döma, är paragrafen krånglig, svårtolkad och ganska oviss. Vid tillämpning 
framstår det snarast som om förrättningshandläggaren med hjälp av tidigare rättsfall kunnat klargöra 
innebörden och därigenom komma till beslutsfattande. Vi har även kunnat tolka in några tvetydiga 
tillämpningar av paragrafen, som tyder på en osäkerhet vid tillämpning av ordalydelsen från 
förättningslantmätaren. Det finns även ärenden där vi inte med säkerhet kunnat urskilja om paragrafen 
använts eftersom lagrum inte skrivits ut i protokollet. Vid sådana ärenden har det antagligen varit 
underförstått vad som avses eller så kan det möjligen vara av osäkerhet för vad som kan tillmätas 
betydelse genom lagrummet. De fall som förrättats med avsikt på sociala skäl och hävd, blir nästan 
alltid överklagade. Till grund för överklagandet ligger äldre tvister som bidrar till motstridigheter när 
förrättningshandläggaren försöker få delägarna att enas om överenskommelser. Ärendena vid sådana 
situationer var ganska lätta att utläsa redan från första yrkandet, då parterna bland annat anlitat ombud 
för deras talan.  

Eftersom det inte finns några krav på hur många eller när yrkanden får framställas i förrättningen, 
uppstår ofta ett läge där yrkanden tillkommer för att förhala förrättningen. Det uppstår ett merarbete 
för förrättningshandläggaren som måste granska varje alternativ enskilt oberoende på när förslaget 
inkommit. I studien kan vi i vissa akter urskilja ett sådant mönster. Det framstår som svårt för LM att 
konstatera huruvida ett sådant skäl föreligger. Förrättningskostnaderna fördelas därför skäligt med 
hälften vardera istället för med andelstal baserade på en eventuell avsiktlig fördröjning av ärendet.   
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Uppdelningen i klassificeringar gjordes i två olika huvudtyper med tillhörande underrubriker. 
Huvudtypen dispositiv metod är mer omfattande än vi från början kunde tänka oss. Att 
överenskommelser utgjorde majoriteten av ärenden framstod som relativt förutsägbart. Vad vi inte 
förstod var däremot den starka position som tvingande regler innebär. Tvister som från en början varit 
mer eller mindre omöjliga att utreda, kan plötsligt få oförväntade vändningar. Vid mer ingående 
utredningar av fallen verkar det som om förrättningshandläggaren först försökt medla mellan parterna. 
Medlingen går segt och parterna fortsätter att gräla om nästan allt de kan hitta motiv till. Efter några 
turer fram och tillbaka utan försoning har förrättningshandläggaren istället upplyst om den tvingande 
lagstiftning som finns att tillgå. Delägarna har då kompromissat och givit enhetliga alternativ även om 
de fortfarande bör vara oense. Förrättningshandläggarens ”verktyg” har därför en starkare förankring 
som hjälpmedel för överenskommelse än som faktiskt alternativ för beslutsfattning.  

Hos de tvingande metoderna hittades inga alternativ som direkt avvek från det vi kunnat tillgodogöra 
oss från litteratur och rättsfall. Rättsfallen är relativt många och ger därför en bra orientering för hur 
ärendet bör tolkas. Hus på ofri grund tillmäts betydelse och delägarna verkar ganska överens om att 
uppdelning sker via tilldelning som i viss mån grundar sig på husets ägare.  

Ärenden med äldre sämjedelning som grund genererades inte via studien. Av förarbeten antogs det ha 
betydelse för klyvning som enskilt institut. Resultatet tror vi beror på att den äldre lagstiftningen förr 
eller senare blir föremål för åtgärd som bidrar till att ärenden av denna sort fortlöpande behandlas och 
därigenom inte blir lika frekvent förekommande. Om studien istället behandlat akter av tidigare 
klyvningsärenden än 2005 hade den förhoppningsvis kunnat åskådliggöra något fall. Gemensamt för 
hus på ofri grund och sämjedelad fastighet är rekvisitet minsta olägenhet. De äldre förhållandena om 
uppdelning och användande kan därigenom sägas ha den avgörande betydelsen för tilldelning av 
lotter.  

Om de två ovan nämnda alternativen för lottilldelning utesluts finns fortfarande möjliga 
tillvägagångssätt för uppdelningen. Det första har vi valt att kalla ”separering” medans det andra 
alternativet benämns som ”hävd och avsikt”.  Med den så kallade ”separeringen”, vill 
förrättningshandläggaren uppnå en lösning som i möjligaste mån delar upp delägarnas tilltänkta lotter. 
Uppdelningen utförs med en struktur där tydliga gränser bildas för att avskärma de tvistande från 
varandra. Ibland kan det även vara uppenbart vid samägande, att ena parten (oftast en person) är i 
konflikt med resten av delägarna. Separeringen tar då större hänsyn till att osämjan undanröjs och den 
part som måste särskiljas i större mån får en avskild lott. Även rättighetsfördelningen utförs efter 
samma kriterier där det undviks beblandning mellan parter i största mån. Exempelvis är inte servitut 
och delar i gemensamhetsanläggningar en lämplig lösning, då delägare i viss mån måste enas om vissa 
praktiska lösningar.  

Det sista alternativet, vi valt att namnge som ”hävd och avsikt” grundar sig i äldre och tilltänkt 
användande samt lämplighet för fastighetsdelen. Det äldre användandet består i hur och av vem/vilka 
lotten användes före klyvningsansökan. Tilltänkt användande berör de tvistandes avsikter med 
lottdelen. Hur är lotten tänkt att förvaltas? Vilka mål tilldelningen åstadkommer? Om någon part 
ansökt om bygglov? En avvägning görs även mellan hur realistiska de olika avsikterna kan tänkas 
vara. Lämpligheten svarar mot hur väl delägaren kan ombesörja den tilltänkta användningen av 
lottdelen. Finns det möjlighet för parten att sköta ett jordbruk?  Utbildning inom området? Praktisk 
erfarenhet för uppgiften? För de tre olika områdena görs sedan en samlad bedömning, som ligger till 
grund för lottdelningen. 
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Det finns vissa svårigheter med utformningen av ett lagrum som är tänkt att kunna användas generellt i 
olika sammanhang under en lång tid. Enligt studien sker åtskilliga ärenden som enskild åtgärd, nu för 
tiden. Vid införandet av institutet antogs dessa parcelleringsfall höra till ovanligheten. Även det 
faktum att jordbrukspolitiken bedrivs i en annorlunda anda öppnar nya möjligheter för klyvning. 
Under arbetet med detta projekt, vid lantmäterimyndighetens kontor i Stockholm, har vi även fått 
uppfattningen att klyvningsfallen ökar ute i skärgårdsnära miljöer. Ökningen antas vara relaterad till 
de höga attraktionsvärdena nära kusten där det blir svårt för delägare att kompromissa om havsutsikt 
och möjlighet till strandtomt. De fall som varit föremål för arbetet även har i stor utsträckning 
överklagats. 

Om förrättningshandläggaren finner det problematiskt att avgöra lottuppdelningen utifrån de skäl som 
redogjorts för ovan används lottning som den sista utvägen. Om lottning använts i större omfattning 
skulle därmed infekterade ärenden förkortas och förrättningsavgifter hållas nere. Ett sådant 
användande kräver å andra sidan ett skickligt avvägande från lantmätaren som annars kan förhasta sitt 
beslut för situationer där en eventuell överenskommelse varit möjlig. Dagens utformning av lagen 
bidrar likväl till svåra överväganden som förlänger handläggandet när olika skäl vägs mot varandra. 
En lösning kan vara att förtydliga de tvångsmässiga reglerna för klyvning. Utifrån ett tydligare lagrum 
som underlättar förrättningshandläggarens skäl till beslut, kan avväganden göras snabbare och mer 
korrekt. Lottning skulle då framstå som ett mindre nödvändigt alternativ som därför inte behövs i ett 
eventuellt lagrum.     
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8 Slutsats 
Om det vid en klyvning uppkommer olika förslag på lottläggning eller lottilldelning som alla uppfyller 
villkoren i 3 och 11 kapitlet, genomförs en individuell prövning av de olika förslagen av 
förrättningslantmätaren. Den enskilda prövningen grundas på FBL 11 kapitlet 7 §, där det anges att när 
olika lösningar är tänkbara, ska det alternativ väljas som medför minsta olägenhet utan att oskälig 
kostnad uppkommer. 

Genom arbetet kom vi fram till två olika huvudtyper av metoder som används vid tvister. Den första 
kallade vi för dispositiv metod och den andra benämndes som tvångsvisa metoder. Båda metoderna 
härstammar från den tvångsvisa möjligheten för förrättningshandläggaren att tilldela lotter. Den 
dispositiva metoden genereras av att lantmätaren förtydligar den tvingande lagstiftningens 
utgångspunkt, där parterna inte kan medverka till ett aktivt val om uppdelning. ”Hotet” leder oftast till 
kompromiss, där medling blir resultatet. 

I de fall där överenskommelse fortfarande inte kan komma till stånd, används de tvångsvisa 
metoderna. Utifrån rekvisiten minsta olägenhet utan oskälig kostnad, konstateras att oskälig kostnad 
enbart uppkommer då någon part framställer sådant yrkande. De kostnader som kan uppkomma är 
främst förrättningskostnader men kan också relaterat till framtida kostnader för drift av anläggning 
med mera. Minsta olägenhet relaterar inte enbart till ekonomiska konsekvenser utan beaktar även 
personliga omständigheter. Genom undersökningen fann vi fem olika uppdelningar med hänseende på 
minsta olägenhet. Fyra av aspekterna vidrör mer personliga omständigheter (separering, hävd och 
avsikt, sämjedelad fastighet och hus på ofri grund). Förrättningslantmätaren gör en samlad bedömning 
utifrån aspekterna och motiverar därefter vilken aspekt som får avgörande betydelse för tilldelningen 
av lotter. När förrättningshandläggaren inte finner någon motivering till beslut enligt ovanstående 
aspekter kvarstår enbart lottning som delningsprincip.  

Lagrummet bör utformas i en riktning som ger lantmätaren ökade möjligheter att besluta i situationer 
där parterna är oense om uppdelningen. Med klarare riktlinjer för hur de personliga omständigheterna 
ska användas, undviks slumpen genom lottning.   
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Bilaga 1 

Akt 0120-03/24, Värmdö Alsvik 1:37 

Fastigheten klyvs i tre lotter Värmdö Alsvik 1:121–1:123. Ingemar tilldelas lott 1:122 och 1:123, 
Gisela erhåller lott 1:121. 
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Bilaga 2 

Akt 2361-10/27, Härjedalen Glöte 2:5   

Fastigheten klyvs i fem lotter Härjedalen Glöte 2:28–2:32, ovan visas Glöte 2:28 som tilldelas 
delägare D. Övriga delägares lottilldelningar finns att tillgå genom vår källhänvisning. 
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Bilaga 3 

 

Akt 0117-00/92 Österåker Marum 1:6 

Fastigheten klyvs till Österåker Marum 1:364 och 1:365. Det är lotten 1:365 som tillförs en ensam 
delägare för att undvika framtida konflikter. 



 

 

Bilaga 4 

 

Akt 0120-05/50, Värmdö Barnvik 1:17  

Fastigheten klyvs till Värmdö Barnvik 1:226

05/50, Värmdö Barnvik 1:17   

Barnvik 1:226 (lott B) och 1:225 (lott A).  
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Bilaga 5 

 

Akt 0883-2515, Västervik Olofsrum 1:2  

Fastigheten klyvs till Västervik Olofsrum 1:14 och 1:15. Det är lott 1:14 som är det norra alternativet 
och tilldelas flera delägare. 
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Bilaga 6 

 

Akt 2061-1133, Smedjebacken Västerby 25:1 

Fastigheten klyvs till Smedjebacken Västerby 25:5 och 25:6. Galos tilldelas fastigheten 25:5 och 
Hedström 25:6. 
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Bilaga 7 

 

Akt 2039-2123, Älvdalen Månsta 8:1 

Fastigheten klyvs till Älvdalen Månsta 8:5 och 8:6, kartan redovisar Månsta 8:5 som tilldelas Lars. 
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Bilaga 8 

 

Akt 2321-06/45, Åre Mörsils-Sällsjö 1:7 

Fastigheten klyvs till Åre Mörsils-Sällsjö 1:98 och 1:99, ensam delägare tilldelas lott 1:98. 
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Bilaga 9 

 

Akt 0128-10/18, Salem Bockholmssätra 1:4 

Fastigheten klyvs till Salem Bockholmsätra 1:13 och 1:14, den omdiskuterade gäststugan är belägen 
vid lott 1:14´s nord-östra gräns. 
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Bilaga 10 

 

Akt 0642-205, Mullsjö Bjurbäck 1:1 

Fastigheten klyvs till Mullsjö Bjurbäck 1:35 och 1:36, ovan redogörs för delar av de nya fastigheterna. 
Övriga kartor kan tillgås genom vår källhänvisning.  


