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Abstract 
The Swedish Administrative Procedure Act, states that all authorities should deal with cases 
"so easily, quickly and cheaply as possible without safety being compromised". They must 
also prepare other authorities the opportunity to comment on issues that might affect their 
sector of activity. The cadastral authority’s framework law, the Swedish Real Property For-
mation Act (FBL), states in section 25 of Chapter 4 that consultation with other authorities is 
required “when needed”. Section 25a of Chapter 4 of the same law provides a clear connec-
tion to the municipal Building Committee in concerns regarding existing or additional build-
ings outside areas with detailed development plans. 
 
The purpose of this thesis is therefore to first investigate how this consultation process works 
in practice and how the cadastral authorities and the Building Committees deal with the as-
sessments concerning referrals in accordance with section 25a of Chapter 4 of FBL. In order 
to obtain reasonably comparable conditions, ten municipalities in Stockholm County have 
been selected in a first case study regarding the consultation procedures. In a second case 
study we investigate further how the referral process works. 
 
Our studies show that the consultation procedures in general are quite structured and far 
reaching, in particular the state cadastral authority in Stockholm County. The consultation is 
used not only as provided by the Act and its legislative history but also as an information and 
cooperation forum, mainly for planning issues between the authorities. Our studies regarding 
the referral process show cases of both legal question marks and inconsistencies. 
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Sammanfattning 
I förvaltningslagen, föreskrivs att myndigheter skall handlägga ärenden ”så enkelt, snabbt och 
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”. Man skall också bereda andra myndigheter 
tillfälle att yttra sig i de frågor som kan beröra deras verksamhetsområde. I lantmäterimyndig-
hetens ramlag, fastighetsbildningslagen, står det i 4 kap 25 § att samråd ska ske med andra 
myndigheter ”vid behov”. I 4 kap 25 a § samma lag finns även en tydlig koppling till kom-
munens byggnadsnämnd i de frågor som berör befintlig eller tillkommande bebyggelse utan-
för planlagt område. 
 
Syftet med detta examensarbete är därför att dels utreda hur detta samrådsförfarande fungerar 
i praktiken samt hur man hanterar bedömningarna i samband med hänskjutande enligt 
4 kap. 25 a § FBL. För att få någorlunda jämförbara förhållanden har tio kommuner i Stock-
holms län valts ut i en första fallstudie avseende samrådsrutinerna gentemot byggnadsnämn-
den. I den andra fallstudien undersöker vi närmare hur själva hänskjutande processen funge-
rar. 
 
Studierna visar att samrådsrutinerna överlag är ganska strukturerade och långtgående inom 
specifikt det statliga Lantmäteriet i Stockholms län. Samrådet används inte enbart som det 
föreskrivs i lagen och förarbetena utan fungerar även som informations- och samarbetsforum 
avseende främst planfrågor mellan de olika myndigheterna. Vad gäller hänskjutandet påvisas 
en hantering som innehåller i vissa fall både juridiska frågetecken och inkonsekvens.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom den statliga och kommunala förvaltningen finns ett stort antal myndigheter som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter inom olika områden. Myndigheterna har en självständig ställ-
ning inom sitt verksamhetsområde men ska enligt bland annat förvaltningslagen (FL) sam-
verka med andra myndigheter. Hur denna samverkan går till är i stort sett upp till myndighe-
terna själva. Myndigheternas utövning och formalisering av detta generella samarbeteskrav 
får dock betydelse för sakägarna som i regel inte kan påverka myndigheternas inbördes kom-
munikation 

1.2 Syfte 
Flera av myndigheterna i Sverige ska enligt FL vid behov inhämta synpunkter från andra 
myndigheter. Detta finns även reglerat särskilt i vissa myndigheters speciallagstiftningar. 
Lantmäterimyndigheten (LM) ska till exempel enligt 4 kap. 25 § fastighetsbildningslagen 
(FBL) samråda med byggnadsnämnden och i vissa fall hänskjuta beslut till dem enligt 
4 kap. 25 a § FBL. Detta examensarbete avser att utreda hur dessa samråd och hänskjutande 
går till och hur de ingående myndigheterna samarbetar samt hur man tillämpar och tolkar lag-
stiftningen. 

1.3 Metod 
Examensarbetets inriktning är specifikt på två paragrafer i FBLs fjärde kapitel, nämligen 25 
och 25 a §§. För att förstå innebörden av dessa kommer förarbeten, propositioner, lagboks-
kommentarer och annan juridisk litteratur att studeras. Även offentlig förvaltning kommer att 
belysas samt den lagstiftning i Plan- och bygglagen (PBL) som berörda paragrafer indirekt 
hänvisar till. 
 
När det gäller tillämpningen så genomförs två fallstudier. Den ena tittar på de samrådsrutiner 
som finns utarbetade för tio kommuner inom statliga och kommunala lantmäterimyndigheter 
inom Stockholms län och den andra studerar drygt tio ärenden kopplade till 
4 kap. 25 a § FBL. Samrådsrutinerna har fåtts fram genom att dels studera de utarbetade rutin-
dokument som till viss del finns inom den statliga lantmäterimyndigheten och dels genom 
intervjuer med företrädare inom respektive myndighet. De ärenden och rättsfall som redovisas 
har valts ut utifrån ett större material vilket erhållits genom dels tips från förrättningslant-
mätare (FLM) inom den statliga lantmäterimyndigheten och dels genom registersökningar. 
Valda ärenden bedöms sammantaget ge en bild av hur hanteringen och tillämningen av lag-
stiftningen har skett inom de olika myndigheterna. 

1.4 Disposition 
Examensarbetet är uppbyggt så att avsnitt två behandlar översiktligt bakgrunden till svensk 
lagstiftning och hur offentlig förvaltning är uppbyggd, och mer djupgående 
4 kap. 25 och 25 a §§ FBL med de kopplingar dessa har till PBL. I avsnitt tre och fyra redo-
visas utförda fallstudier med tillhörande analyser samt en sammanfattning av ett aktuellt  
projekt inom det statliga Lantmäteriet. Avsnitt fem innehåller en avslutande kommentar. 

 



 

 7

 

Figur 1, Lagstiftningsprocessen (wikipedia) 

2 En rättslig översikt 
I detta avsnitt avhandlas den teori som ligger till grund för examensarbetet. Efter en inledande 
genomgång av svensk rätt och offentlig förvaltning följer en genomgång av lantmäteri-
myndighetens respektive byggnadsnämndens lagstiftning med specifik koppling till de para-
grafer som detta examensarbete handlar om; 4 kap. 25 § och 4 kap. 25 a § FBL.  

2.1 Svensk rättsordning 
Sverige är en rättsstat vilket betyder 
att vi har en bestämd rättsordning 
som skall fastställas och tillämpas 
opartiskt.1 Man kallar denna rätts-
ordning för svensk rätt. Svensk rätt 
bygger i sin tur på författningar eller 
grundlagar som kan beskrivas som 
ramdokument med rättsliga bestäm-
melser över hur Sverige ska styras 
och hur lagar ska stiftas. Författ-
ningen, vilket även används som ett 
samlingsnamn för våra lagar, förord-
ningar och föreskrifter, tolkas och 
tillämpas av domstolar och myndig-
heter med hjälp av tidigare domstols-
utslag och de utredningar som före-
gått lagstiftningen.  
 
Det är riksdagen som fattar beslut om införandet av nya lagar. Beslutet föregås av en lång 
process där initiativet till exempel kan grundas i ett vallöfte. Utredningen som regeringen  
beslutar om går sedan via remissinstanser, departement, utskott och lagråd innan det tillslut 
hamnar hos riksdagen som en proposition. Efter att riksdagen tagit sitt beslut utfärdar reger-
ingen lagen och den kungörs så småningom i Svensk författningssamling (SFS).2 Svensk rätt 
är numera även kopplad till europeisk rätt eller EG-rätt sedan inträdet i EU. Detta innebär att 
initiativet till en ny svensk lag även kan komma från EU-håll. Genom Romfördragen kan  
majoritetsbeslut i EU bidra till att lagreglerna inom medlemsländerna harmoniseras. 
 
Den svenska rätten indelas vanligen i två områden, nämligen privaträtt och offentlig rätt.  
Privaträtten som även kallas civilrätt omfattar rättsförhållanden mellan enskilda personer  
medan den offentliga rätten avser rättsförhållanden mellan stat och enskilda samt förhållandet 
mellan myndigheter och myndigheters uppbyggnad.3 I en vidare betydelse brukar offentlig 
rätt omfatta straffrätt, processrätt och skatterätt medan man i en snävare mening brukar  
begränsa den offentliga rätten till statsrätt och förvaltningsrätt. Fastighetsrätten är ett område 
inom lagstiftningen som ligger inom både den civila och offentliga rätten, det vill säga berör 
både regler mellan enskilda å ena sidan och mellan myndigheter och enskilda och mellan 
myndigheter å andra sidan. Detta examensarbete berör den del av fastighetsrätten som ligger 
inom den offentlighetsrättsliga delen av svensk rätt och i huvudsak berör förvaltningsrättsliga 
regler.  

                                                 
1 Agell & Malmström, 2003 Civilrätt, s. 18 
2 Lagstiftningsprocessen, från initiativ till beslut, http://www.regeringen.se/sb/d/1522, 2010-09-14 
3 Agell & Malmström, 2003 Civilrätt, s. 19 
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Figur 2, Instansordning 

2.1.1 Rättskällelära 
För att tillämpa lagstiftningen på det sätt som lagstiftaren hade i åtanke när lagen skrevs har 
myndigheter och domstolar olika rättskällor till hjälp vid lagtolkningen. Läran om vilka regler 
som kan göras gällande eller vilken rättsinformation som har företräde kallas rättskällelära.4 
Med rättskälla menar man de källor som anger rättssystemets uppbyggnad. Hur och vilka 
rättskällor som ska tillämpas finns inte angett i någon direkt lag eller föreskrift men i princip 
är det fyra rättskällor som brukar göras gällande i svensk rätt. Den främsta är lagboken i den 
form som utges genom SFS. Denna innehåller enbart författningar som kan göras gällande.5 
En andra rättskälla är de förarbeten som föregår varje ny lag. Dessa utgörs av de utredningar 
som en speciell kommitté utför och publiceras genom ett så kallat betänkande i Statens offent-
liga utredningar (SOU). Betänkandet innehåller lagtextsförslag och information om hur dessa 
skall tolkas och användas.6 Då bakgrunden och syftet med en speciell lag ofta återfinns i  
förarbetena väger dessa tungt vid själva rättstillämpningen.7 Nästa rättskälla är den rättspraxis 
som visar hur domstolar och myndigheter har tillämpat lagen. Rättspraxisen utgörs av  
myndighets- och domstolsbeslut och beroende på vilken instans som gjort avgörandet får det 
prejudicerande effekt av skiftande styrka. Ju högre upp i instansordningen desto mer betydel-
sefullt för rättspraxisen har avgörandet. De högsta instanserna, Högsta Domstolen (HD) och 
Regeringsrätten (RegR) har som främsta uppgift att vägleda domstolstillämpningen. Även om 
en myndighet eller domstol inte är tvungna att följa ett tidigare rättsfall med prejudicerande 
verkan har dessa stor betydelse då de vägleder instanserna över hur lagen ska tillämpas. En 
fjärde rättskälla utgörs av doktriner som avser juridisk litteratur skrivna av rättsvetare som 
specialiserat sig på olika områden.8 Dessa är till exempel lagbokskommentarer och doktors-
avhandlingar. 

2.1.2 Instansordning 
Sverige har främst två parallella instansordningar nämligen de allmänna domstolarna, som 
handlägger tvistemål och brottmål, och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger 
förvaltningsmål. Vid sidan av dessa finns även speciella instansordningar för t ex krigsbrott 
och ämbetsbrott med mera. De olika instansordningarna åskådliggörs nedan: 
 
 

 
 
 
 
                                                 
4 Om rättsinformation, https://lagen.nu/om/rattskallor.html, 2010-10-02 
5 Agell & Malmström, 2003 Civilrätt, s. 27 
6 Ibid., s.28 
7 Ibid., s.30 
8 Om rättsinformation, https://lagen.nu/om/rattskallor.html, 2010-10-02 

Högsta domstolen (HD) 

Hovrätt 

Tingsrätt 

Regeringsrätt (RegR) 

Kammarrätt 

Förvaltningsrätt 

Allmän domstol Allmän förvaltnings-
domstol 
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Förutom de domstolar som nämns ovan finns även specialdomstolar som handlägger vissa 
typer av mål. Vissa av dessa specialdomstolars beslut går inte att överklaga, som arbetsdom-
stolen och marknadsdomstolen. Andra specialdomstolar är del av en annan domstol, som till 
exempel fastighetsdomstolen och miljödomstolen (tillhör tingsrätten), miljööverdomstolen 
(hovrätten) och migrationsdomstolen (förvaltningsrätten). 
 
När det gäller myndighetsbeslut som i grunden består av politiska överväganden följer  
instansordningen i regel en annan väg. I dessa fall är tjänstevägen för prövningen istället från 
underordnad till överordnad myndighet tills det slutligen når Regeringen.9  

2.2 Offentlig förvaltning 

2.2.1 Myndighetsutövning 
Den offentliga förvaltningen i Sverige är reglerad direkt under Regeringsformen (RF) 
1 kap. 1 § som säger att all offentlig makt utövas under lagarna. Kapitlet fortsätter sedan med 
att tydliggöra att den offentliga förvaltningen ska behandla alla jämlikt, verka för att alla 
människor ska kunna vara delaktiga samt att makten ska utövas sakligt och opartiskt. 
 
Den offentliga förvaltningen utövas främst av myndigheter, statliga och kommunala, som då 
är offentligträttsligt bildade organ.10 Förvaltningsarbetet inom myndigheterna är i stor ut-
sträckning författningsreglerad vilket gör det enkelt för myndigheterna att tydligt normalisera 
sitt arbete.11 Vidare regleras myndigheternas arbete genom speciella föreskrifter som beslutas 
av riksdag eller regering, vilka i sin tur även kan delegera denna ”normgivningskompetens” 
till en myndighet.12 Slutligen kan även allmänna råd ges, som ej är bindande, utan generella 
rekommendationer hur myndigheten bör agera i vissa fall. 
 
Varje myndighet har genom sin myndighetsutövning en självständig ställning på samma sätt 
som en domstol. Ingen annan myndighet, därigenom även riksdag och regering, har rätt att 
bestämma hur den enskilda myndigheten ska agera och besluta i enskilda ärenden, 11 kap. 7 § 
RF. Myndigheterna har också i stor utsträckning en självständig ställning gentemot varandra 
men ska även respektera andra myndigheters revir.13 Detta är något som detta examensarbete 
behandlar och redovisas nedan under det avsnitt som behandlar 4 kap. 25 a § FBL, dvs. när en 
myndighet hänskjuter vissa delfrågor i ett ärende för avgörande i en annan myndighet. 

2.2.2 Utredning 
Varje myndighet ska i sitt utövande inhämta tillräckligt med underlag i ett specifikt ärende för 
att ett beslut ska bli rättssäkert.14 Detta framgår inte enbart i myndigheternas respektive speci-
allagstiftning utan är även något som är angivet i förvaltningsprocesslagen som en myndig-
hetsskyldighet. I 8 § denna lag står det att ”rätten ska tillse att mål blir så utrett som dess  
beskaffenhet kräver”. Paragrafen ger myndigheten eller rätten ganska stort tolkningsrum i 
respektive ärende hur mycket utredning som krävs. Då andra lagar, såsom 1 kap. 9 § RF ovan 
och 7 § FL, dock tydligt stadgar vikten av saklighet, opartiskhet och rättssäkerhet så bör tolk-
ningen vara att en myndighets utredningsskyldighet är långtgående. 

                                                 
9 Bertil Wennergren, 2004 Offentlig förvaltning i arbete, s. 174 
10 Ibid., s. 17 
11 Ibid., s. 21 
12 Myndigheternas föreskrifter, Ds 1998:43 
13 Bertil Wennergren, 2004 Offentlig förvaltning i arbete, s. 22 
14 Ibid., s. 98 
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2.2.3 Samråd och remiss 
I 7 § FL stadgas att en myndighet skall ”inhämta upplysningar och yttranden från andra 
myndigheter, om sådana behövs”. Vidare står det i 6 § att ”varje myndighet skall lämna 
andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten”. Detta går hand i hand med 
en myndighets utredningsplikt att tillgodogöra sig information angående ett ärende från andra 
myndigheter som kanske kompetensmässigt kan anses ”äga” en viss delfråga. I flertalet fall 
räcker det med att samrådsvis tillhandahålla sig specifika upplysningar från andra myndig-
heter medan det i andra fall kan finnas behov av ett remissyttrande från den andra myndig-
heten i fråga. Remissvar kan vara ett tidsödande arbete hos den svarande myndigheten men 
ger samtidigt ett tydligt svar i den specifika fråga som remitterats. Avvägningen mellan å ena  
sidan det mer informella samrådet mellan myndigheter, via telefon eller liknande, och å andra 
sidan det mer formella remissinhämtandet bör ske med 7 § FL i åtanke. Det vill säga att ett 
ärende skall handläggas ”så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten efter-
sätts”. 

2.3 Lantmäteri i Sverige 
Lantmäteriverksamhet har funnits i Sverige sedan 1628 då Anders Bure fick i uppdrag av 
Gustav II Adolf att kartlägga Sverige. 1827 blev verksamheten en myndighet med det  
dåvarande namnet Lantmäteristyrelsen. En rad olika förordningar, lagar, föreskrifter och in-
struktioner har under åren reglerat verksamheten som under många år var uteslutande en  
statlig angelägenhet. 1972 gavs dock möjligheten även till kommunerna att bilda en  
kommunal lantmäterimyndighet och sedan 1995 regleras denna verksamhet enligt lagen om 
kommunal lantmäterimyndighet, 1995:1393. I sina respektive verksamheter finns det i stort 
sett ingen skillnad, vad avser fastighetsbildningsverksamheten, mellan å ena sidan den statliga 
lantmäterimyndigheten och å andra sidan den kommunala lantmäterimyndigheten. Myndighe-
terna har även andra verksamhetsområden, speciellt den statliga, men då detta arbete främst 
behandlar den fastighetsrättsliga sidan av myndigheternas arbete, i lantmäteriförrättningar, 
sker ingen fördjupning av de andra delarna här.  
 
Totalt finns det i Sverige 38 kommunala lantmäterimyndigheter och 1 statlig lantmäterimyn-
dighet15. Den statliga myndigheten var tidigare uppdelad i flera myndigheter, 21 stycken, ut-
ifrån en geografisk indelning men är sedan 1 september 2008 en myndighet med det officiella 
namnet Lantmäteriet. Den statliga myndigheten är dock geografiskt indelad i så kallade 
chefsområden och sedan ytterligare indelad i mindre kontor som ansvarar för lantmäteriverk-
samheten inom en eller några kommuner. Inom varje kontor, även kallad lantmäterigrupp, 
finns det normalt en eller flera personer som har ett ansvar för kontakten med de kommunala 
organisationer man arbetar gentemot. På statliga lantmäterimyndigheten i Stockholms län 
kallas en sådan person för kommunansvarig och denne ska bland annat verka för att samråd 
med kommunens byggnadsnämnd fungerar på ett bra och effektivt sätt. 
 
Förrättningsverksamheten inom respektive myndighet utförs av förrättningslantmätare som 
handlägger ärenden av olika karaktär. Ärendena kallas lantmäteriförrättningar och handläggs 
normalt efter ansökan från fastighetsägare eller andra. Processen inom myndigheterna är att 
likna vid en domstolsprövning med den skillnaden att myndigheten i sitt utövande har utred-
ningsplikt. Med detta menar man att myndigheten självmant ska bevaka de allmänna och  
enskilda intressena och även utreda de faktiska förhållandena som kan få betydelse för för-
rättningens genomförande.16 En lantmäteriförrättning mynnar så småningom ut i ett beslut 

                                                 
15 Lantmäteriets hemsida, 2010 
16 Bonde m.fl., 2009, Fastighetsbildningslagen en kommentar, s. 9 
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som är överklagningsbart. Efter överklagandetidens utgång vinner besluten laga kraft och kan 
föras in i fastighetsregistret vilket är det offentliga register som förs över fastigheter i Sverige. 

2.4 Lantmäterimyndighetens primära lagstiftning 
LM verkar, i huvudsak, inom den fastighetsrättsliga delen av juridiken. Inom fastighetsrätten 
skiljer man mellan allmän och speciell fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten rör rätts-
förhållandet mellan enskilda personer, då främst utifrån Jordabalkens regler, och den speciella 
fastighetsrätten avser de rättsförhållande där myndigheter kan ingripa i enskildas angelägen-
heter på eget initiativ för att främst bevaka det allmännas intresse. Som exempel inbegriper 
den speciella fastighetsrätten situationer där myndigheter bestämmer hur en fastighetsägare 
får använda sin mark eller hur han ska förvalta den. Expropriation finns med här som ett  
viktigt element och avser de situationer när det allmännas intressen utsläcker den enskildes 
rätt, till exempel när det gäller inlösen av mark för allmän platsmark inom detaljplan eller 
upplåtelse av vägrätt. 

2.4.1 Fastighetsbildningslagen, FBL 
Den ramlag som är fundamental i lantmäterimyndighetens verksamhet är fastighetsbildnings-
lagen, FBL (1970:988). FBL ersatte, när den kom 1972, Jorddelningslagen (JDL) från 1926 
och 1917 års lag om fastighetsbildning i stad. Lagen föregicks av en flerårig utredning av 
1954 års Fastighetsbildningskommitté som 1963 publicerade sitt betänkande Fastighetsbild-
ning (SOU 1963:68). Efter 1972 har FBL genomgått ett flertal förändringar bland annat 1987 
då 4 kap. 25a § lades till i lagtexten. Lagen är central inom den speciella fastighetsrätten, och 
dess syfte att tillse att fastigheter och därigenom mark utnyttjas på bästa sätt utifrån samhäl-
lets intresse.17  Syftet är också att fastighetsbeståndet skall vara rättssäkert, genom regeltyd-
lighet och ordning, vilket i sin tur skyddar enskilda intressen, såsom borgenärer.18  
 
Som sagts tidigare är fastighetsrätten ett område som ligger inom både den civila och offentli-
ga rätten. Detta exemplifieras även genom FBL som i huvudsak är en civilrättslig lag med 
offentlighetsrättsliga inslag. I detta arbete kommer fokus att ligga på kapitel 3 och 4 i FBL. 
Dessa utgör tillsammans med kapitel 1-2 och 15-19 de kapitel i FBL som har offentlighets-
rättslig karaktär. Kapitel 3 behandlar bl a de allmänna lämplighets- och planvillkoren och  
innehåller även särskilda regler avseende jordbruk, skogsbruk och fiske. I kapitel 4 finns  
regler för hur fastighetsbildningsförrättningar ska handläggas och hur LM till viss del ska  
utföra sitt arbete. Kapitel 5-12 behandlar vidare själva fastighetsbildningsinstituten och avser 
de åtgärder som har civilrättslig karaktär. 

2.4.2 Allmänna intressen enligt 3 kap. 3 § FBL 

 
 
Bestämmelsen innebär ett krav om att en planmässig bedömning ska föregå all fastighetsbild-
ning som inte omfattas av detaljplan. Man vill på så sätt föreskriva att fastighetsbildningen 
ska ske i överensstämmelse med samhällsplaneringen på det sätt som den kommit till uttryck 
främst i den översiktliga fysiska planeringen enligt PBL.19 Översiktsplanen (ÖP) torde här ge 

                                                 
17 Bertil Bengtsson, 1999 Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, s.78 
18 Ibid., s.78 
19 Bonde m fl, Fastighetsbildningslagen, en kommentar, 2009, 3 kap. 3 §:1 

  Inom område som inte omfattas av detaljplan, får fastighetsbildning inte ske, om åtgärden 
skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 
motverka lämplig planläggning av området. 



 

 12

en indikering över den framtida markanvändningen och bebyggelsefrågorna inom en kommun 
vilket i sin tur får betydelse för fastighetsbildningen. I kommentaren till FBL20 skriver man 
även att annan planering även är av betydelse, såsom regional utvecklingsplanering, natur-
vårdsplanering och planering för jordbrukets och skogsbrukets utveckling. 3 kap. 3 § FBL 
utgör den plan- och lokaliseringsprövning som måste föregå all fastighetsbildning. Då denna 
paragraf behandlar frågor direkt kopplade till PBL behandlas utvecklingen av dessa under 
avsnittet byggnadsnämndens lagstiftning nedan. 

2.4.3 Samråd, 4 kap. 25 § 1 stycket FBL 

 
 
Första meningen i detta stycke stadgar LMs utredningsplikt vad gäller fastighetsbildning. Till 
skillnad från rättsprocessen vid domstolsväsendet, där man prövar utifrån parternas yrkanden, 
har LM en skyldighet att utreda och pröva de materiella omsändigheterna kring fastighets-
bildningen. Enligt kommitténs kommentar till propositionen skall prövningen avse alla de 
omständigheter som inverkar på fastighetsbildningens tillåtlighet, både de lagliga och de  
faktiska förutsättningarna.21  Detta innebär att myndigheten skall utreda hur fastighetsindel-
ningen ser ut, berörda rättigheter, planer och bestämmelser, äganderättsförhållanden, områdets 
belägenhet och topografiska förhållanden etcetera. Kommittén skriver vidare att förrättnings-
mannen bör utreda de finansiella konsekvenserna av fastighetsbildningen och även möjlighe-
terna att få statligt stöd för sakägarna. Den finansiella utredningen avser här såväl skattefrågor 
såsom beräkning av förrättningskostnaderna.22  
 
LMs förrättningshandläggning skall genom ett aktivt utredande av sakägares yrkanden, utgöra 
en kostnadseffektiv och samtidigt rättssäker process. En grundläggande del i rättssäkerheten 
består i LMs ansvar att utifrån den enskildes ansökan, pröva dennes intressen med beaktande 
av det allmännas intressen. Det allmännas intressen måste identifieras och beaktas av myn-
digheten eftersom det allmänna inte är part i förrättningen såsom sakägare. Genom utredning-
en som görs vid förrättningen kan det visa sig att de allmänna intressena hindrar de enskilda 
sakägarna att få sin ansökta åtgärd genomförd. Förrättningen är enligt propositionen till FBL 
ett verktyg för att samordna dessa enskilda och allmänna intressen.23 I förening med reglerna i 
3 kap. 3 § FBL är syftet med samrådet med t ex byggnadsnämnden att undvika att fastighets-
bildningsfrågan och bygglovsfrågan leder till olika resultat.24   
 
Allmänna intressen som ofta förekommer i förrättningar är frågor om bebyggelse, industri, 
jord- och skogsbruk, infrastruktur samt kultur- och naturvård. LMs ansvar ligger i att se till att 
de myndigheter som har särskilda uppgifter inom dessa allmänna intressen får tillfälle att före-
träda sin sak. LM fullgör detta ansvar genom att samråda med de berörda myndigheterna. De 
allmänna intressena kan å sin sida styras av lagar eller andra författningar. Vissa myndigheter 
kan även företräda vissa specifika frågor genom att de kan meddela beslut av bindande eller 

                                                 
20 Ibid., 3 kap. 3 §:1 
21 Prop 1969:128 del B s 262 
22 Bonde m fl, Fastighetsbildningslagen, en kommentar, 4:25:6 
23 Prop. 1969:128 s. B 56 ff. 
24 Prop. 1985/86:90, s. 105 ff 

  Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för fastighetsbildningen. Föreligger 
ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den fastighetsbildningsplan samt ombesör-
ja de göromål av teknisk art och de värderingar som behövs för åtgärdens genomförande. 
Därvid bör rådplägning med sakägarna ske. Vid behov skall samråd ske med de myndighe-
ter som beröres av åtgärden. 
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vägledande art. När andra myndigheter innehar beslutsmandat i vissa frågor är LM i princip 
bunden av detta beslut. Exempel på detta är att fastighetsbildning inte får ske i strid med  
gällande detaljplan. Bevisbördan när det allmänna intresset står mot det enskilda vid en  
förrättning ligger på det allmänna. Detta innebär att de myndigheter som äger en viss fråga är 
tvungna att visa på viket sätt en enskilds intressen motverkar det allmännas. Det allmänna 
intresset måste även vara tillräckligt konkret för att LM skall kunna väga den skadliga effek-
ten mot den enskildes vilja. Om det allmänna intresset inte presenteras tillräckligt konkret är 
identifieringen och bedömningen av åtgärdens skadlighet mycket svår att göra.25 

2.4.4 Hänskjutande till byggnadsnämnden, 4 kap. 25 a § FBL 

 
 
Denna paragraf har sin bakgrund i 23 § anläggningslagen (AL) (1973:1149) med i stort sam-
ma lydelse och är direkt ihopkopplat med föregående paragraf, 4 kap. 25 § FBL. Av förarbe-
tena framgår motiven till att paragrafen togs in i lagboken med bland annat följande: 
 

”Ett annat samordningsproblem förekommer i de fall fastighetsbildning söks för 
befintlig bebyggelse. Många gånger har då fastighetsbildningsmyndigheten och 
byggnadsnämnden olika uppfattningar i frågan om den befintliga byggnaden 
har sådana egenskaper att den kan fungera som t. ex, ett självständigt fritidshus 
utan att ytterligare byggnadsåtgärder vidtas. Byggnadsnämnden kanske anser 
att byggnaden är så liten och har så låg standard att den snarast är att betrakta 
som en övernattningsstuga eller ett komplement till en annan byggnad på fastig-
heten. Om fastighetsbildningsmyndigheten har en annan uppfattning och fastig-
hetsbildning sker i ett sådant fall, blir det i praktiken svårt för byggnadsnämn-
den att senare stå emot krav från fastighetsägaren att få göra en tillbyggnad, ev. 
även att komplettera byggnaden med en gäststuga, eftersom detta normalt tillåts 
för andra ägare av fritidshus.”26 

 
Genom att införa paragrafen ville man tydliggöra kompetensfördelningen mellan plan- och 
lantmäterimyndigheten genom att ge den kommunala planmyndigheten vetorätt i de frågor 
som i själva verket berör deras verksamhetsområde. Departementschefen skriver: ”Med denna 
ordning bör det inte uppstå någon tvekan om att det skall ankomma på byggnadsnämnden att 
göra den planmässiga bedömningen av fastighetsbildningsåtgärder i nu berörda hänseen-
den.”27 
 
                                                 
25 Prop. 1969:128 s. B 137 
26 Prop. 1985/86:90, s. 106 
27 Prop. 1985/86:90, s. 107 

  Om en sådan nämnd som avses i 15 § tredje stycket vid samråd enligt 4 kap. 25 § anser att 
tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning för ny eller befintlig bebyggelse kan 
sättas i fråga och om det från andra synpunkter finns förutsättningar för att genomföra fas-
tighetsbildningen, skall lantmäterimyndigheten hänskjuta ärendet till nämnden för prövning. 
Finner nämnden att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot fastighetsbildningen, skall nämnden 
lämna medgivande till denna. 
  Beslut där nämnden vägrat medgivande till fastighetsbildningen eller gjort sådant medgi-
vande beroende av villkor får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får över-
klagas hos regeringen.  
  Sådana beslut av nämnden eller högra instans varigenom medgivande till fastighetsbild-
ningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för lantmäterimyndigheten. 
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I första meningen stadgar man att ett hänskjutande till byggnadsnämnden för prövning av 3 
kap. 3 § FBL endast får ske om byggnadsnämnden vid samråd enligt 4 kap. 25 § FBL satt 
tillåtligheten ifråga och om ”det från andra synpunkter finns förutsättningar för att genomföra 
fastighetsbildningen”. Det sistnämnda betyder att LM först måste utreda om fastighetsbild-
ningen går att genomföra utifrån bland annat de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1§ 
FBL och strandskyddet i 3 kap. 2 § FBL. Anledningen till detta torde vara att man inte i  
onödan ska försvåra eller dra ut på handläggningen. I Lantmäteriets handbok FBL skriver 
man att det vid hänskjutande bör framgå att hinder enligt 3 kap. 1-2 §§ FBL inte föreligger.  
 
I andra stycket skriver man om den särskilda instansordning som föreligger vid överklagandet 
av byggnadsnämndens vägrade medgivande. Som sagts under avsnitt 2.1.2 har beslut som 
mestadels bygger på politiska överväganden en överklagandeväg via tjänstevägen från under-
ordnad till överordnad myndighet. I detta fall är det länsstyrelsen som överprövar byggnads-
nämndens beslut och därefter Regeringen som överprövar länsstyrelsens beslut. 
 
I sista stycket tydliggörs än en gång kompetensfördelningen av 3 kap. 3 § FBL-frågor genom 
att LM är tvingade att följa de beslut som byggnadsnämnden eller överordnad myndighet 
meddelar vid ett hänskjutande. 

2.5 Byggnadsnämndens primära lagstiftning 
Byggnadsnämnden är en del av kommunens verksamhet och beslutar bland annat hur marken 
inom kommunen ska användas genom planläggning och genom tillstånds- och lovgivning. 
Byggnadsnämnden kan även heta något annat i kommunen och dessutom vara ihopkopplad 
med annan politisk nämnd då kommunallagen (1991:900) ger kommunerna stor frihet att  
välja sin organisation.28 I detta examensarbete kommer byggnadsnämnden hänvisa till den 
nämnd som ansvarar för mark- och bebyggelseplaneringen inom en kommun. 

2.5.1 Plan- och bygglagen, PBL 
PBL, är den lag i Sverige som har en central roll när det gäller planläggning av mark, vatten 
och byggande. Från den 2 maj 2011 träder nya PBL i kraft och medför en rad förändringar i 
lagstiftningen. Avsikten enligt miljöminister Andreas Carlgren har bl a varit att stärka den 
enskildes rätt i bygglovsprocessen. Ett annat mål har även varit att underlätta planprocessen 
för kommunerna. Då detta examensarbetes fallstudier enbart tittar på de rutiner och rättsfall 
som bygger på nuvarande PBL kommer lagrumshänvisningarna således även i huvudsak  
beröra dessa.  
 
I PBLs första kapitels första paragraf uttrycks lagens syfte och mål nämligen ”att med beak-
tande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer”. Första paragrafen stadgar själva utgångs-
punkten för hur samhällsplaneringen skall ske och i andra paragrafen stadgas att det är  
kommunerna som har ansvaret för att planlägga användningen av mark och vatten, dvs. det 
kommunala planmonopolet. PBL innehåller förutom bestämmelser över hur den kommunala 
planeringen skall gå till även hur samordning ska ske med andra myndigheter och hur  
kommunen skall utöva tillsyn och kontroll avseende byggprocessen mm. Då detta examens-
arbete specifikt behandlar de frågor som är kopplade till 3 kap. 3 § FBL är det främst PBLs 
andra kapitel som är av intresse. Detta kapitel behandlar de allmänna intressen som skall  

                                                 
28 Karlbro, 2007, Markexploatering, s. 17 
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beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse och som, genom den indirekta 
kopplingen i 3 kap. 3 § FBL, även blir tillämplig vid fastighetsbildning.29  

2.5.2 Allmänna intressen, 2 kap. PBL 
I PBLs andra kapitel skriver man i 1 § att ”Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov.”. Vidare står det i 2 § att man ska beakta ”natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk utformning av bebyggelse…”. I 3-4 §§  
skriver man vidare om vilka hänsyn man ska ta vid en lokaliseringsprövning av ny bebygg-
else. PBLs femte kapitel är då även av intresse då det behandlar de fall där lämplighetspröv-
ningen enligt andra kapitlet skall föregås av detaljplaneläggning. I 2 kap. 1 § 2 stycket PBL 
hänvisas det även till att 3 och 4 kap. MB skall tillämpas. För att undvika oklarheter eller 
tolkningar från LM av vad som är en korrekt planmässig bedömning infördes reglerna i 
4 kap. 25 a § FBL vilken innebär att frågan kan hänskjutas till byggnadsnämnden för avgö-
rande om 3 kap. 3 § FBL är uppfyllt. Liknande bestämmelser som samstämmer med 3 kap. 3 
§ och 4 kap. 25 a § FBL finns även i andra lagar inom fastighetsrätten, bland annat 10 och 23 
§§ AL och 9 och 21 §§ ledningsrättslagen. 
 
För fastighetsbildningen finns det några institut enligt PBL som blir styrande vid prövningen 
av 3 kap. 3 § FBL och indirekt 2 kap. PBL. Instituten är främst detaljplan, bygglov och för-
handsbesked. Om dessa institut föreligger och kan göras gällande vid fastighetsbildningen ska 
villkoret i 3 kap. 3 § FBL redan vara prövat och en fastighetsbildning som sker i överens-
stämmelse med dessa kan därför inte möta hinder av detta villkor. Beskeden torde då bli, på 
samma sätt som ett medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL, bindande för LM i 3 kap. 3 § FBL-
frågan. 
  

 Plan- och lokalise-
ringsprövning 

Byggnadsteknisk 
prövning 

Grannar sakägare 

Förhandsbesked Ja Nej Ja 
Bygglov utom 
detaljplan 

Ja Ja Ja 

Bygglov inom 
detaljplan 

Nej, redan prövat  
i detaljplan 

Ja Ja, främst vid 
avvikelse från DP 

Detaljplan Ja Reglerande be-
stämmelser 

- 

4 kap. 25 a § FBL Ja Nej Nej 
       Tabell 1, översikt av plan- och bygglovsinstitutens omfattning 
 
Tabellen ovan visar de huvudsakliga skillnader avseende de prövningar som görs inom  
respektive institut. En plan- och lokaliseringsprövning sker vid alla institut (indirekt vid bygg-
lov inom detaljplan) medan själva utformningen av tomten och byggnaden som avses uppfö-
ras inte regleras i alla fall. En prövning av medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL är i stort sett 
att likställa med ett förhandsbesked enligt PBL med den viktiga skillnaden att grannar inte är 
sakägare vid byggnadsnämndens prövning efter hänskjutande enligt 4 kap. 25 a § FBL och 
därför inte heller har rätt att överklaga. I Lantmäteriets handbok till FBL skriver man att ”det i 
regel är lämpligast att bebyggelsefrågan avgörs före fastighetsbildningsfrågan. Då kan  
hänsyn till grannarna tas på rätt sätt och någon prövning enligt 4 kap. 25 a § blir i regel inte 
aktuell.”. 

                                                 
29 Bonde m fl, Fastighetsbildningslagen, en kommentar, 2009, 3 kap. 3 §:1 
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2.5.3 Detaljplanekravet i 5 kap. PBL 
När det gäller den planmässiga bedömningen som tas upp i 3 kap. 3 § FBL avgränsas den 
delvis av 5 kap. PBL. I 5 kap. 1 § PBL stadgar man det detaljplanekrav som i vissa fall finns 
vid en prövning av den aktuella markens lämplighet för bebyggelse. Kravet är för: 
 

”1. ny sammanhållen bebyggelse, 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen 
eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark 
för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med 
prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och 
3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang.” 

 
Vid en plan- och lokaliseringsprövning vid bygglov, förhandsbesked eller medgivande enligt 
4 kap. 25 a § FBL kan byggnadsnämndens beslut att neka ytterligare bebyggelse inom ett  
område grundas på att det föreligger ett detaljplanekrav för området. I andra punkten redo 
visas speciellt de skäl som byggnadsnämnden kan anföra vid avslaget. Att uppföra enstaka 
byggnader kanske visserligen är lämpligt utifrån markanvändningssynpunkt men kan vid en 
samlad bedömning innebära ett försvårande för en kommuns framtida planering av ett plan-
löst område. I bakgrunden till lagen, proposition 1985/86:1, tydliggör föredraganden detalj-
planekravet för enstaka bebyggelse på följande sätt: 
 

”Detaljplan skall alltså användas när den erbjuder de bästa möjligheterna att 
pröva lämpligheten och omfattningen av en exploatering, förnyelse eller ett  
bevarande. Om detaljplaneläggning underlåts, kan det bl. a. få till följd att  
medborgarna och sakägarna undanhålls insyn och inflytande, att markägare får 
osäkrare utgångspunkter för byggande och förvaltning, att prövningen av lov 
blir osäkrare, exempelvis i fråga om miljöutformningen. samt att gemensamma 
behov, såsom service, va-försörjning, rekreationsmöjligheter m.m. inte får en 
tillfredsställande bevakning.”30 

 
Föredragande skriver vidare att detaljplanekravet ”med nödvändighet” måste vara allmänt 
hållet då det i gränsfall kan vara svårt att avgöra om en detaljplan måste upprättas eller inte. 
Han tar också upp den meningsskillnad som kan uppstå mellan det enskilda och det allmänna 
när det gäller kommunens nekande vid plan- och lokaliseringsprövning enligt ovan på grund 
av detaljplanekravet. Någon möjlighet för enskilda att tvinga fram ett planarbete föreligger 
nämligen inte utom i de fall där regeringen kan sätta igång en planprocess (12 kap. 6 § PBL). 
I SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande, redogör man för de problem som 
tillämpningen av detaljplanekravet i vissa fall har lett till. Nämligen att en kommun kan avslå 
en ansökan om bygglov med en allmän motivering om att det föreligger ett behov av detalj-
planeläggning. Samtidigt kan kommunen klargöra för den enskilde att någon planläggning i 
det aktuella området inte är aktuell inom överskådlig tid vilket leder till att någon reell plan- 
och lokaliseringsprövning inte sker som den enskilde sedan kan överklaga.31 

2.5.4 Planbesked 
En översyn av plan- och bygglagen har under flera år gjorts, bland annat i SOU 2005:77 som 
nämns ovan och SOU 2008:68, ”Bygg – helt enkelt!”. I den nya lagen, som börjar tillämpas i 

                                                 
30 Prop. 1985/86:1, s. 151-152 
31 SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande, s. 482. 
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maj 2011, har man infört ett nytt besked, så kallat planbesked, från kommunen i det uppdate-
rade 5 kapitlets 2-5 §. I 2 § står följande: 
 

”På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en 
detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att områdesbestämmelser ändras  
eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att 
inleda ett sådant planläggningsarbete.” 

 
I följande paragrafer beskrivs hur en begäran om planbesked ska gå till (3 §) samt att kommu-
nen inom fyra månader ska lämna ett sådant (4 §) och vad detta ska innehålla (5 §). I skälen 
bakom planbeskedet skriver man ”innebär  bristen på författningsreglering av det initiala 
planeringsskedet en osäkerhet för aktörerna”.32 Man skriver vidare: ”Otydliga eller bristande 
besked från kommunen om inställningen till lämnade planförslag bidrar till osäkerhet och 
långa, fördyrande processer för dem som vill vidta åtgärder i området. Starka skäl talar för 
att lagstiftningen bör anpassas till de senaste årens utveckling genom att öppna för en  
möjlighet för enskilda att få snabba och tydliga besked om hur kommunen ställer sig till  
förslag som kräver detaljplaneläggning.”. Man anser också att alla skall kunna få möjligheten 
att begära besked av kommunen angående planläggning av ett visst område eller fastighet. 

                                                 
32 Prop 2009/10:170, s 225 
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3. Fallstudie och analys avseende 4 kap. 25 § FBL 
För att få en uppfattning om hur lantmäterimyndigheterna hanterar samråd enligt 
4 kap. 25 § FBL med byggnadsnämnden och hur hänskjutande enligt 4 kap. 25 a § FBL sker 
har en fallstudie gjorts på tio kommuner inom Stockholms län. Sju kommuner ligger inom det 
statliga Lantmäteriets (Lantmäteriet) verksamhetsområde och tre kommuner omfattas av 
kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). Fallstudien bygger på dels intervjuer med företrä-
dare inom respektive LM och dels analys av de rutinbeskrivningar som till viss del finns.  
Vidare redovisas kortfattat ett pågående projekt inom Lantmäteriet som behandlar enhetligt 
arbetssätt. Fallstudien tittar slutligen också på förrättningsärenden för att utröna hur samråds- 
och hänskjutandeprocessen hanterats. Studien av förrättningsärenden förväntas även belysa 
hur lagstiftningen tillämpats av de olika instanserna. 

3.1 Samrådsrutiner inom lantmäterimyndigheter i tio kommuner 
Nedan följer en redovisning av de kommuner som valts ut inom Stockholms län.  
Kommunerna är följande: 
Kommun Typ av myndighet 
Nynäshamn Lantmäteriet, enhet FABT 
Värmdö Lantmäteriet, enhet FABV 
Norrtälje Lantmäteriet, enhet FABN 
Haninge Lantmäteriet, enhet FABK 
Ekerö Lantmäteriet, enhet FABV 
Sigtuna Lantmäteriet, enhet FABM 
Österåker Lantmäteriet, enhet FABR 
Södertälje KLM 
Nacka KLM 
Stockholm KLM 
Tabell 2, översikt av fallstudiens kommuner 
 
Frågorna som sökts svar på har varit följande33: 
 

1. I vilka frågor samråder man alltid? 
2. I vilka frågor samråder man aldrig? 
3. Hur genomförs samrådet? 
4. Finns företrädare för byggnadsnämnden utsedd som man samråder med eller sker  

samrådet med till exempel byggnadsnämndens beredningsorgan eller direkt med 
byggnadsnämnden? 

5. Finns det något principsamråd eller annan överenskommelse med byggnadsnämnden 
om, hur och i vilka fall samråd ska ske? 

6. Genomförs samrådet på ett enhetligt sätt inom lantmäterigruppen eller varierar det från 
handläggare till handläggare? 

7. Vilken information kommuniceras och hur får sakägarna reda på resultatet av  
samrådet? 

8. Vilka är fördelarna och nackdelarna med rutinerna? 
9. Händer det att man hänskjuter frågor till byggnadsnämnden för avgöranden enligt 4 

kap. 25a § FBL? Hur vanligt är det i så fall? 

                                                 
33 Frågorna delvis från Lantmäteriets projekt ”Enhetligt arbetssätt” 2010, processledare Lisa Olsson. 
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3.1.1 Nynäshamns kommun 
1. Man samråder i ansvarig lantmäterigrupp i samtliga ärenden. Dock är det inte ett samråds-
möte i ett rent formellt hänseende utan kan även ses som ett informationsutbytesmöte för  
vissa ärenden. 
2. De allra flesta ärenden tas upp på samrådsmötet utom ärenden som enbart omfattar över-
enskommelser enligt 43§ AL eller liknande. 
3. Samrådet genomförs genom att främst den som är kommunansvarig har återkommande 
samrådsmöten med byggnadsnämndens delegat varannan torsdag. Ansvarig handläggare  
lämnar ett underlag till kommunansvarig, bland annat kopia på ansökan, översiktlig karta 
samt övrig information av relevans. På samrådsmötena finns tjänstemän från flera avdelningar 
inom kommunen representerade, bland annat bygglov, plan, tekniska enheten och  
vatten/avlopp samt ibland även mark- och exploatering och mät- och kart. Information fås då 
direkt för bedömning av olika frågor. 
4. Samrådet sker med företrädare samt samrådsgrupp enligt ovan. 
5. Ja, att det sker i alla ärenden. 
6. Vad avser Nynäshamn kommun sker samrådet på ett enhetligt sätt då det finns en represen-
tant från Lantmäteriet som samråder i alla ärenden. Samrådet sker muntligt. 
7. Informationen från samrådet kommuniceras genom kommunansvarig direkt till ansvarig 
förrättningshandläggare som i sin tur sedan har ansvaret för att informera sakägarna. Kommu-
nen protokollför även samrådet. 
8. Fördelarna som upplevs är kommunikationen och informationsutbytet med de kommunala 
avdelningarna. Lantmäteriet samrådsärenden är en punkt på den dagordning som finns för 
samrådet. Förutom Lantmäteriet ärenden redovisas de förfrågningar som kommunen fått in 
avseende förhandsbesked, bygglov, ny detaljplaneläggning, VA-frågor etc. Ett stort informa-
tionsutbyte sker på detta sätt samtidigt som relationen med kommunen vårdas. Man upplever 
från Lantmäteriets sida att man får del av kommunens kompetens i sina frågor samtidigt som 
kommunen i sin tur får hjälp av Lantmäteriets kompetens i deras frågor. 
9. Det händer men är ej så vanligt. Uppskattningsvis en gång vart tredje år. 

3.1.2 Värmdö kommun 
1. I Värmdö kommun sker samråd i varje ärende. 
2. Inga. 
3. Samråd sker varannan vecka genom att kommunansvarig tillsammans med en FLM inom 
guppen, enligt ett rullande schema, samråder med företrädare för byggnadsnämnden enligt 
delegationsordning. En lista med ärenden som ska samrådas mailas till kontaktpersoner på 
kommunen inför varje möte. På listan anges bl a om eftersökningar i kommunens bygglovs-
arkiv behövs innan samrådet (t ex är det en huvudbyggnad eller komplementbyggnad?). Till 
listan bifogas även enkla kartor där aktuellt markområde markerats.  
4. Företrädare finns utsedda inom kommunen. 
5. Informellt enligt ovan. 
6. Samrådet sker på ett enhetligt sätt enligt den rutinbeskrivning som finns. 
7. Dels protokollför kommunen samrådet och dels antecknas samrådssvaret i ärendets dagbok. 
8. Dels får kommunen kännedom och information om varje ärende och på så sätt möjlighet att 
komma till tals. Man upplever att det sker mycket informationsutbyte och en stor del kompe-
tensöverföring genom att kommunen får inblick i Lantmäteriets process samtidigt och vice 
versa. Vidare upplever man att det är positivt att de inblandade får veta vilka som jobbar inom 
de olika myndigheterna. Nackdelarna är att det ibland kan vara tidskrävande. Man får ibland 
invänta svar från samrådsgruppen innan man kan eller vågar gå vidare med ärendet. 
9. Uppskattningsvis sker hänskjutande några gånger per år. Mer dialog med kommunen har 
dock lett till att ärendena minskat något. 
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3.1.3 Norrtälje kommun 
1-2. I Norrtälje tar man upp alla ärenden på samrådet även om alla rent formellt inte behöver 
samrådas.  
3. Samrådet sker muntligen varannan vecka hos kommunen. Inget protokoll förs av kommu-
nen men representanterna för tjänsteanteckningar över sina besked. I vissa fall kan samrådet 
ske via e-post i brådskande ärenden. Vid samrådet händer det även att man diskuterar andra 
fastighetsrättsliga frågor som någon av parterna tar upp. 
4. Företrädare finns utsedd och är chefen för bygglov- och planenheten. På samråden sitter 
ibland kommunens planchef med. 
5. En informell överenskommelse finns om hur samrådet skall gå till. 
6. Samrådet sker på ett enhetligt sätt på gruppen. Ingen kommunansvarig finns då gruppen 
ansvarar för endast en kommun. 
7. Man förmedlar informationen via samtal om det skulle finnas någon erinran mot den sökta 
åtgärden från byggnadsnämndens representanter. En anteckning sker även i ärendets dag-
boksblad. 
8. Fördelarna som upplevs är att rutinerna är smidiga och tidseffektiva. Man behöver inte  
lägga ner tid på att i förväg på att förmedla handlingar till kommunen inför samrådet. Då man 
även sitter, rent fysiskt, nära kommunen upplever man att det är lätt att kontakta kommunen 
vid eventuella frågetecken. De främsta nackdelarna är att det inte förs något direkt protokoll 
över samråden. Detta kan ibland leda till missuppfattningar över vad man egentligen sagt från 
båda sidor. 
9. Hänskjutande sker oerhört sällan. Den person vi intervjuade hade aldrig varit med om att 
det hänt de senaste 4 åren. 

3.1.4 Haninge kommun 
1. Samråd sker i samtliga ärenden. Dock är det ett informationsutbyte vilket innebär att  
samrådet fungerar både informellt och formellt. 
2. Alla ärendena tas upp på samrådsmötet även om det i vissa fall inte krävs. 
3. Samråd sker med en samrådsgrupp bestående av kommunens bygglovsberedningsgrupp en 
gång per månad eller vid behov. Med på mötena finns även representanter från mark- och 
exploateringsavdelningen samt en planarkitekt. Aktuella ärenden tas med tillsammans med 
den information som behövs för kommunens prövning. Samrådsmötet är ett forum för infor-
mationsutbyte där lantmäterimyndigheten ofta får frågor rörande kommunens verksamhets-
område, t ex i bygglovsfrågor. 
4. En delegat finns utsedd att företräda byggnadsnämnden vid samråd. 
5. Detta finns inte formaliserat och nedtecknat. Samrådsmötena sker dock i samförstånd. 
6. Samrådet genomförs på ett enhetligt sätt inom lantmäterigruppen. 
7. Genom den som samråder får ansvarig handläggare del av de synpunkter kommunen  
framfört vid samråd samt att anteckning sker i ärendets dagboksblad. 
8. Genom samrådsmötena får man tillbaka mycket information som man har användning av i 
Lantmäteriets verksamhet. Man får reda på var nya planer håller på att arbetas fram samt  
övriga specifika frågor som kan vara kopplade till ärendena. Informationsutbytet är mycket 
positivt och man upplever inte några direkta nackdelar. 
9. Hänskjutande är inte särskilt vanligt. Uppskattningsvis sker det 5 gånger per år. 

3.1.5 Ekerö kommun 
1. Alla ärenden samråds med kommunen. 
2. Inga. 
3. Samråd sker ungefär var tredje vecka genom att två lantmätare, varav en kommunansvarig, 
åker till kommunen och träffar företrädarna för byggnadsnämnden. Ärenden som ska samrå-



 

 21

das skrivs upp på en lista som sedan mailas tillsammans med inskannade samrådshandlingar 
till kommunens företrädare. Vid behov kan ärenden som skall prioriteras även samrådas över 
telefon eller e-post. 
4. Ja, företrädare finns utsedda inom kommunen. 
5. Ja, det finns en överenskommelse med kommunen om hur samråd ska ske. 
6. Det sker på ett enhetligt sätt inom ansvarig lantmäterigrupp. 
7. Informationen kommuniceras via ansvarig handläggare och en anteckning görs även i dag-
boksblad. 
8. En stor fördel för lantmäterigruppen är att man får möjlighet att träffa kommunens repre-
sentanter. Man knyter kontakter och får ett ansikte på de i kommunen som man arbetar gent-
emot. Det långtgående samrådet upplevs också leda till en ökad förståelse för myndigheternas 
olika processer. Det sker en dubbelriktad kompetensöverföring vid samrådsmötena och ett 
stort utbyte av information. Nackdelen är att allt ska samrådas enligt kommunens uttryckliga 
krav. Från Lantmäteriets håll upplever man att kommunen har ett behov av att se allt. 
9. Ett par ärenden hänskjuts per år. Detta har dock minskat något efter att kommunen fått en 
del rättsfall emot sig just i denna fråga. Mer dialog mellan Lantmäteriet och kommunen har 
även lett till att 4 kap. 25 a § FBL-ärenden minskat. 

3.1.6 Sigtuna kommun 
1. Alla ärenden samråds utom de med förhandsbesked eller som överensstämmer med detalj-
plan. 
2. Ärenden där det finns ett positivt förhandsbesked om bygglov och ärenden som överens-
stämmer med gällande planbestämmelser. 
3. Samråd sker hos kommunen en gång per månad genom den som är kommunansvarig.  
Underlag för samrådet e-postas till kommunen ca en vecka före samrådet. På samrådet tas 
även andra frågor än lantmäteriärenden upp. Bland annat tar kommunrepresentanterna med 
sig planfrågor och genomförandefrågor som diskuteras med lantmätaren. 
4. Samrådet sker med Plan- och byggchefen och Mark- och exploateringschefen samt två  
exploateringsingenjörer. De två förstnämnda har delegation att företräda byggnadsnämnden.  
5. En överenskommelse finns om vilka ärenden som ska samrådas och hur samrådet ska ske. 
6. Det sker på ett enhetligt sätt. 
7. Utfallet av samrådet antecknas på en blankett som sedan ges till ärendeansvarig. En anteck-
ning sker även i ärendets dagboksblad. Sakägaren får information genom ärendeansvarig. 
8. En nackdel man upplever är att svaret ibland kan dra ut på tiden vid de tillfällen delegaterna 
inte kan lämna svar. Detta gör att ärendena blir liggande tills de återkommer. Det händer att 
Lantmäteriet får ta kontakt igen för att kommunens representanter ska ge svar. Man upplever 
även att kommunen ibland har svårt att förstå sin roll i samrådet vilket gör att processen kan 
stoppas upp. Vidare upplever man från Lantmäteriets sida att samrådet sker även för sällan. 
9. Några stycken per år. 

3.1.7 Österåkers kommun 
1. I stort sett i alla ärenden. 
2. Överenskommelser enligt 43 § AL. 
3. Ansvarig handläggare åker till kommunen och samråder var 4:e till var 6:e vecka. Två  
dagar innan samrådet e-postas en lista med alla nyinkomna ärenden till samrådsdeltagarna på 
kommunen och Roslagsvatten (som ansvarar för vatten och avlopp inom kommunen). Samråd 
sker i stort sett i alla ärenden. Om ett ärende måste samrådas snabbt går det bra att ringa till en 
utsedd person bland samrådsdeltagarna. Om förhandsbesked om bygglov ej finns utanför plan 
(och även vid befintlig byggnad) så vill kommunen nästan undantagslöst att LM skall hän-
skjuta ärendet till byggnadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL.  
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4. Samråd sker med en tjänstemannaberedning. En företrädare finns dock utsedd som har rätt 
att skriva på godkännande etc. 
5. En överenskommelse finns. 
6. Samrådet genomförs enhetligt enligt rutinbeskrivning. 
7. Relevant information kommuniceras via ansvarig handläggare samt att en anteckning görs i 
ärendets dagboksblad. 
8. En fördel som man upplever är att det är en person som alltid åker ut vilket leder till en 
kontinuitet. Detta anser man ger en bra struktur. Det sker även i denna kommun ett stort  
informationsutbyte i samband med samrådsträffarna då dessa inte är helt formella. Man upp-
lever även att det är betydelsefullt att få ett ansikte på de tjänstemän man arbetar gentemot. 
Nackdelarna som upplevs är tidsaspekten då man enbart samråder en gång per månad. 
9. Hänskjutande enligt 4 kap. 25 a § FBL har skett snarare som regel än som undantag i 
kommunen vilket lett till ett stort antal ärenden varje år. På senare tid upplever dock handläg-
garna att frekvensen minskat. Dels beror det på att man från Lantmäteriet i hög grad kräver 
förhandsbesked vid fastighetsbildning utanför plan då man vet att kommunen ändå hänskjuter 
frågan annars. Man har även från Lantmäteriets håll genomfört informationsmöten med 
kommunen där man tydliggjort hur man ser på lagstiftningen. 

3.1.8 Södertälje kommun 
1-2. Samråd sker i hög utsträckning vid behov. 
3. Byggnadsnämndens delegat underrättas om alla ärenden och dessa sammanställs sedan till 
byggnadsnämndens möten. I de förrättningar som sedan behöver samrådas mer i, till exempel 
avvikelse från plan med mera, sker samråd med delegaterna. I Södertälje kommun sitter KLM 
rent fysiskt nära både bygglov- och planavdelningen vilket gör att man även direkt kan gå 
över och fråga när något är oklart.  
4. Planchefen och Bygglovschefen har delegation att företräda byggnadsnämnden. 
5. Ingen nedtecknad överenskommelse finns. 
6. Samrådet sker här på ett enhetligt sätt men det verkar även som att det i hög grad är upp till 
handläggarna själva att ansvara för det. 
7. Resultaten av samråden antecknas i dagboksbladet. Om det i samrådet blir ”avslag” så  
pratar man alltid igenom detta med sakägaren och om hur förrättningen ska drivas vidare. 
8. De fördelar man upplever med rutinerna är att de är väldigt enkla. Nackdelarna är att ”det 
är en balansgång för oss att inte göra fel”. Med det menar man att man på lantmäterimyndig-
heten har ett stort ansvar för att välja ut de förrättningar som kräver samråd med berörda sam-
rådsparter.  
9. Man hänskjuter väldigt få ärenden för avgörande enligt 4 kap. 25 a § FBL till byggnads-
nämnden. Det har nog enbart hänt någon enstaka gång. 

3.1.9 Nacka kommun 
1. Man samråder alltid i frågor som gäller mindre avvikelse från detaljplaner samt när en  
fastighetsbildning är tveksam av annan anledning. 
2. Fastighetsbildning som överensstämmer med detaljplanen. 
3. Man har först ett mindre formellt muntligt samråd när det gäller frågor om plantolkning. 
När det gäller mindre avvikelse har man ett skriftligt samråd. 
4. Planchefen har delegation från byggnadsnämnden att svara på samråden. 
5. Någon överenskommelse finns inte. 
6. Samrådet genomförs på enhetligt sätt. 
7. Information om rådande planbestämmelser samt hur ansökan om fastighetsbildning ser ut. 
Sakägaren får reda på resultatet ibland via telefon men oftast via beslutet där samrådet är no-
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terat. Skulle samrådet påverka så att ansökan inte går att genomföra sker meddelandet till sö-
kanden oftast via telefon. Sökanden kan då välja att återkalla ansökan.  
8. De främsta fördelarna är att man har nära till varandra inom kommunen. 
9. Hänskjutande till byggnadsnämnden för prövning sker mycket sällan. 

3.1.10 Stockholms kommun 
1. Samråd sker alltid utanför detaljplan. Dock är sådana ärenden ovanliga. Man har ca två 
utomplanärenden per år (av ca 300). Man samråder även när det är frågan om mindre avvikel-
se från detaljplan. 
2. Där fastighetsbildningen helt stämmer med detaljplan / fastighetsplan och inga frågetecken 
finns. 
3. Lantmäterimyndigheten har en fast tid varje måndag då samråd sker. Två från lantmäteri-
myndigheten går på samrådet varav en är samrådsansvarig och en till person enligt ett rullan-
de schema. Samrådstillfället fyller flera funktioner: Vid samrådet samråds ärenden enligt 4:25 
FBL. Därutöver får byggnadsnämnden underrättelse om avslutade ärenden och får kallelse till 
sammanträden. Tillfälle finns även för att få stadsnämndens delegats namnteckning på god-
kännandekvitton av förrättningar. 
4. Man samråder med de fyra plancheferna som har delegation att företräda byggnadsnämn-
den. 
5. Någon överenskommelse finns inte.  
6. Samrådet sker på ett enhetligt sätt.  
7. Man kommunicerar resultatet om sakägaren frågar. 
8. Fördelarna som man upplever är att samrådet sker på ett enhetligt och regelbundet sätt. Alla 
inom båda myndigheterna vet när samrådet ska vara. Man upplever inte några direkta nack-
delar med sitt förfarande. 
9. Eftersom man knappt har några ärenden utanför detaljplanerat område, så är hänskjutande 
ytterst ovanligt. 

3.2 Lantmäteriets projekt - Enhetligt arbetssätt 
Hos Lantmäteriet pågår ett omfattande projekt som går under namnet ”Enhetligt arbetssätt”. 
Detta projekt är till för att samordna och tydliggöra de ramar som finns för lantmäteriförrätt-
ningar, det vill säga lagstiftning, föreskrifter, handböcker, instruktioner, manualer, tekniska 
handläggningssystem med mera. I uppdragsbeskrivningen framgår att framförallt Lantmäteri-
ets ”rikskunder” (sakägare i förrättningar spridda över landet) påtalat behovet av enhetlighet i 
handläggningen av förrättningar. Vidare beskrivs att Lantmäteriets många nya medarbetare 
efterfrågar tydligare arbetssättsbeskrivningar samt att enhetlighet mellan kontor underlättar 
för arbetskraftsutbyte mellan olika lantmäterikontor. Enhetligheten skall även leda till ökad 
effektivitet, vilket ger kortare leveranstider, och rätt kvalitet i handläggningen, med bibehållen 
rättssäkerhet. Detta arbete kan även ses som en påföljd av de regleringsbrev som Regeringen, 
genom Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, utfärdat 2006 och 2007. I dessa uppställs 
målsättningen för Lantmäteriets verksamhet under det specifika året. Lantmäteriet division 
fastighetsbildning skall verka för att: 
 

”handläggningstiderna för lantmäteriförrättningar inklusive registrering kortas 
och anpassas till ärendets art och kundens önskemål, effektivisera handlägg-
ningen i syfte att minska kostnaden för sakägaren, kundnöjdheten bibehålls vad 
avser bemötande och ökar vad gäller handläggningstider och förrättningskost-
nader.”34   

                                                 
34 Lantmäteriets Regleringsbrev 2006. 
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Projektet ”Enhetligt arbetssätt” innefattar ett flertal ämnesområden varav ett är ”Genomföra 
samråd”. Inriktningen för projektet är att föreslå riktlinjer, som kan kompletteras med lokala 
förutsättningar, för hur samråd med bland annat kommunernas byggnadsnämnder ska ske. 
Dessa riktlinjer skall behandla vilka frågor som alltid ska samrådas, vilka frågor som generellt 
sett kan undvaras och vilka frågor som inte ska samrådas alls. För att få den lokala komplette-
ringen, beskrivs eftersträvan att kunna arbeta fram principöverenskommelser med kommu-
nerna där dessa riktlinjer tydligt beskrivs.  
 
Det delprojekt som berör samrådsförfarandet är vid skrivande stund inte slutligt färdigställt. 
Av de remisshandlingar som distribuerats internt kan dock följande konstateras: 
 
Angående rutinerna beskrivs vikten av tydlighet i den samverkan som Lantmäteriet har med 
de respektive kommunerna, att båda parter har tydliga roller. Kommunens delegationsordning 
måste vara uppdaterad och tillgänglig för Lantmäteriet så det är tydligt vilken eller vilka  
personer som företräder kommunens vid samråd. Vad gäller själva samrådsformen så ska 
FLM välja den form som är mest kostnadseffektiv och lämplig för ärendet ifråga. Telefon-
samtal, e-post, vanligt brev eller personligt möte tas upp som möjliga alternativ. Muntliga 
svar från byggnadsnämndens representant som utgör underlag för tjänsteanteckning i förrätt-
ningsaktens dagboksblad, tycks vara fullt tillräckligt. Detta så länge den yrkade åtgärden inte 
anses strida mot gällande plan eller liknande då skriftligt yttrande anses lämpligt. 
 
Remisshandlingarna tar upp följande exempel då samråd inte anses nödvändigt i normalfallet: 
 

• Om fastighetsbildningen överensstämmer med en detaljplan och/eller fastighetsplan 
• Om fastighetsbildning sker för befintlig bebyggelse med bibehållen användning av 

mark och byggnader 
• Om fastighetsbildning sker inom ett område som omfattas av strandskydds-

bestämmelse och strandskyddsdispens har beviljats 
• Om fastighetsbildningen grundar sig på ett giltigt beviljat bygglov eller ett positivt 

förhandsbesked  
• Om det är fråga om att bilda servitut, gemensamhetsanläggning eller ledningsrätt för 

befintliga anläggningar eller förhållanden 
 
Remisshandlingarna tar upp följande exempel då samråd vanligtvis är nödvändigt: 
 

• Om fastighetsbildningen inte sker i enlighet med gällande detaljplan eller områdesbe-
stämmelser men inte strider mot syftet, så kallad ”mindre avvikelse”. 

• Vid fastighetsbildning i syfte att uppföra ny bebyggelse som kräver bygglov.  
• Om bifogad bygglovshandling eller förhandsbesked om bygglov är äldre än två år och 

byggnationen inte är påbörjad.  
• Om fastighetsbildning sker för ändamål som innebär ändrad användning av  

byggnader, vilket också är bygglovpliktigt. Som exempel kan anges det fall då man 
avser att använda ett befintligt uthus för industri-, verkstads- eller lagerändamål.  

• Vid fastighetsbildning för ny tomt eller utökning av tomtplats till sådan storlek att an-
nan verksamhet i kombination med boende möjliggörs, exempelvis hållning av hästar.  

• Om en åtgärd berör ett område som omfattas av strandskyddsbestämmelse och det 
finns en risk att åtgärden strider mot syftet med strandskyddet.  

• Om fastighetsbildning sker för exploateringsändamål och kan genomföras med stöd av 
FBL 3 kap. 9 §, ”successiv fastighetsbildning”.  
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• Om en lantmäteriförrättning berör ett område utanför detaljplan där det finns risk att 
åtgärden kommer att försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämp-
lig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området.   

 
Lantmäteriets slutliga syn på hur långtgående det enhetliga samrådsförfarandet skall vara kan 
inte redovisas i denna uppsats i och med att projektet inte är avslutat. Projektet avser dock 
resultera i en handbok som skall vara styrande för FLMs samrådsrutiner. 

3.3 Analys samrådsrutiner 4 kap. 25 § FBL 
När och hur sker samråd? 
När det gäller första och andra frågan avseende samrådsrutinerna finns det en tydlig skillnad 
mellan de statliga lantmäterimyndigheterna och de kommunala. Inom de statliga genomförs 
samråden i stort sett i alla ärenden medan det i de kommunala mer samråds vid behov eller 
när tveksamheter finns. Hur ofta man samråder varierar. I t ex Stockholms kommun träffar 
man företrädarna för byggnadsnämnden varje vecka oavsett om det finns något ärende att 
samråda eller inte. Samrådsmötet fyller där en funktion som tillfälle för underrättelse och 
godkännande av förrättningar. I Södertälje samråder man vid behov medan det i de flesta stat-
liga lantmäterimyndigheter finns en återkommande tid inbokad då vanligtvis Lantmäteriets 
kommunansvarige kommer för att träffa byggnadsnämndens företrädare. 
 
I projektet Enhetligt arbetssätt är det tydligt att man förordar en mer återhållsam linje när det 
gäller de ärenden som kräver samråd. Anledningen till detta är att öka effektiviteten, hålla 
nere kostnaderna och handläggningstiderna. Man vill genom projektet sträva mot en enhetlig-
het och tydlighet hur handläggningen och samråden skall gå till. 
 
I förvaltningslagen tar man dels upp behovet av att bereda andra myndigheter möjlighet att 
yttra sig i frågor som berör deras verksamhetsområde. Samtidigt förordas att ärendehandlägg-
ningen skall ske effektivt och kostnadsbesparande. Avvägningen mellan dessa två ibland mot-
stående parametrar kan vara svår att generalisera och utforma enligt någon specifik rutin.  
Detta på grund av att man avseende samrådsförfarandet inte enbart skall se till det enskilda 
ärendets behov utan till en mer komplett bild av myndigheternas arbete. Detta framgår även 
utifrån de sammanfattande samrådsrutinerna i fallstudien. Flera av dessa påtalar fördelarna 
med samrådsmötena såsom informationsutbyte, innebärande att respektive myndighet är  
”up-to-date” med den andra myndighetens göromål. Det framgår också att samrådsmötena 
skapar kontakter mellan å ena sidan planmyndigheten och å andra sidan plangenomförande-
myndigheten vilket torde vara mycket viktigt vid tolkningen av till exempel detaljplaner och 
deras syften. Denna interaktion mellan myndigheterna leder till att problem kan identifieras 
och lösas med hjälp av båda sidornas kompetens. Kompetensöverföringen och den ökade  
förståelsen mellan myndigheterna torde också innebära en positiv effekt för den enskilde. En 
enskild borde genom detta få samstämmiga svar från båda myndigheterna vad gäller just plan-
tolkning. Återkommande samrådsmöten borde vara extra viktigt för den statliga lantmäteri-
myndigheten då den kommunala motsvarigheten på ett naturligt sätt arbetar nära och även 
mer delaktigt i den kommunala planläggningen. Att som projektet Enhetligt arbetssätt  
föreslår ha ett mer återhållsamt samrådsförfarande skulle kunna leda till ett sämre samarbete 
mellan myndigheterna och minskad förståelse i planhänseende. Vår bedömning är därför att 
regelbundna samrådsmöten skapar positiva synergieffekter för båda myndigheternas verk-
samheter. 
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Företrädare 
I alla kommuner finns det någon sorts delegationsordning vilken innebär att det finns en före-
trädare utsedd som Lantmäteriet eller KLM kan samråda med. Denne har vanligtvis ofta dele-
gation att skriva på godkännande av förrättningar om dessa behöver vinna laga kraft innan 
överklagandetidens utgång. 
 
Principöverenskommelse 
En stor skillnad mellan Lantmäteriet och KLM är även om det finns en överenskommelse, 
formell eller informell, över hur samrådet ska ske. I grupperna inom det statliga Lantmäteriet 
finns en sådan medan det i KLM genomgående inte finns det. Samrådet sker dock på ett  
enhetligt sätt inom alla myndigheter oavsett om denna överenskommelse finns eller inte.  
 
Kommunicering av samrådsresultat 
Utfallet av ett samråd antecknas vanligen någonstans, antingen i ärendets dagboksblad eller på 
särskild samrådsblankett. I alla kommuner är det sedan den ansvarige handläggaren som  
ansvarar för att sakägaren får behövlig information. Flertalet myndigheter resonerar utifrån att 
det inte alltid finns behov av att direkt kontakta sakägaren med information över samrådet om 
det inte är så att byggnadsnämnden haft något att erinra.  
 
Hänskjutande enligt 4 kap. 25 a § FBL 
När det gäller hänskjutande till byggnadsnämnden enligt 4 kap. 25 a § FBL så är denna före-
teelse överlag vanligare i Lantmäteriet än i KLM. I en kommun, Österåker, är kravet på att ett 
hänskjutande ska ske mycket stort och det sker snarare som regel än som undantag i vissa 
ärendetyper. 
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4 Fallstudie och analys avseende 4 kap. 25a § FBL 

4.1 Fallstudie med analys 
I detta avsnitt redovisas de ärenden som valts ut för att åskådliggöra handläggningsprocessen 
av dels samråd enligt 4 kap. 25 § och dels hänskjutande enligt 4 kap. 25 a § FBL. De ärenden 
och rättsfall som redovisas har valts ut utifrån ett större material vilket erhållits genom dels 
tips från förrättningslantmätare (FLM) inom den statliga lantmäterimyndigheten och dels  
genom registersökningar. Valda ärenden bedöms sammantaget ge en bild av hur hanteringen 
och tillämningen av lagstiftningen har skett inom de olika myndigheterna. Ärendena redovisas 
var för sig nedan och innehåller först en kort sammanfattning, sedan en genomgång av pro-
cess och beslut med motivering och slutligen en kort analys för varje enskilt ärende. I avsnitt 
4.2 ges sedan en sammantagen analys för samtliga redovisade ärenden. 

4.1.1 Ekerö kommun 
Avstyckning från Kungsberga 6:62, Akt 0125-10/41  
Sammanfattning 
Ansökan i ärendet omfattar avstyckning av två bostadsfastigheter bebyggda med helårsbostä-
der samt inrättande av gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, se figur 3 nedan.  
Området ligger utanför detaljplanelagt område. Ärendet hänsköts till byggnadsnämnden för 
prövning där de vägrade medgivande då åtgärden ansågs strida mot 3 kap. 3 § FBL. Länssty-
relsen upphävde dock kommunens beslut och avstyckningen genomfördes. 
 
 

 
               Figur 3, Förrättningskarta, akt 0125-10/41. 
 
 
 



 

 28

Processen 
Ansökan inkom till Lantmäteriet 2007-09-21 och samråddes 2007-12-13 med byggnads-
nämndens representanter. Representanterna ansåg att lotterna borde vara större samt ställde 
krav på avloppsanläggningen. Ärendet skickades på samråd igen, 2008-01-31, och kommunen 
anförde då att en minsta tomtstorlek på 2000 kvm ska uppfyllas om det inte finns särskilda 
skäl. Sökanden ville genomföra förrättningen enligt yrkande och att ärendet gick till bygg-
nadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL. Denna skickades till byggnadsnämnden 
2008-02-14 och behandlas 10 månader senare, 2008-12-10. Byggnadsnämnden vägrade  
medgivande till avstyckningarna med anledning av att fastighetsbildningen inte uppfyllde 
översiktsplanens intentioner om tomtstorlekar. Man ansåg att fastigheterna inte skulle bli  
varaktigt lämpade för sina ändamål och att 3 kap. 3 § FBL inte var uppfyllt.  
 
Sökanden överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen som ca 16 månader senare, 
2010-05-11, beslutade att upphäva byggnadsnämndens beslut. Efter genomgång av tillämplig 
lagstiftning förklarar länsstyrelsen att översiktsplanen inte är bindande och en avstyckning 
enligt FBL ”enligt länsstyrelsens uppfattning inte enbart avgöras mot bakgrund av översikts-
planens mer allmänna riktlinjer”. Länsstyrelsen skriver att byggnadsnämnden närmare måste 
redogöra ”för de förhållanden i det aktuella området eller på fastigheten, som medför att  
områdets ändamålsenliga användning skulle försvåras”.  På grund av detta återförvisar man 
ärendet till byggnadsnämnden för ny handläggning. Stadsarkitektkontoret har sedan i skrivel-
se till Lantmäteriet bedömt att ärendet åter ska handläggas av Lantmäteriet. Vid nästa samråd, 
2010-06-10, har kommunen ingen erinran mot avstyckningarna varpå förrättningen avslutas 
och beslut tas 2010-07-14. 
 
Analys 
I detta fall har inte kommunen hanterat hänskjutandet enligt 4 kap. 25 a § korrekt. Efter att 
förrättningslantmätaren, FLM, hänskjutit ärendet till byggnadsnämnden har man istället för att 
gå till beslut försökt få FLM att påverka sökanden att ändra sitt yrkande. Genom detta förfa-
rande har man varken handlagt det skyndsamt eller effektivt. Främst har kommunen hänvisat 
till att översiktsplanen angivit en minsta tomtstorlek på 2000 kvm som sökanden i sina före-
slagna avstyckningar inte uppfyller. Storleksfrågan på fastigheterna är inte en 3 kap. 3 §-fråga 
utan en 3 kap. 1 § FBL-fråga. Om FLM varit tydlig med vad byggnadsnämnden skulle pröva 
kanske ärendet hade hanterats mer korrekt av byggnadsnämnden. Länsstyrelsen upphäver 
byggnadsnämndens beslut men kunde också tryckt på att storleksfrågan är en 3 kap. 1 § FBL-
fråga och inget byggnadsnämnden egentligen ska hantera. Länsstyrelsens återförvisning  
hanteras inte heller korrekt. Byggnadsnämnden borde egentligen tagit ett nytt beslut men  
istället skedde ett nytt samråd där man ”godkände” FLM’s vidare handläggning av ärendet. 
Processen blev mycket utdragen vilket även framgår av tabell 2 nedan. 
 
 
Fastighetsreglering berörande Munsö-Söderby 4:39 och 4:67, Akt 0125-08/48 
Sammanfattning 
Ärendet avser reglering av ca 5000 kvm jordbruksmark till en bostadsfastighet utanför detalj-
planelagt område, se figur 4. Vid byggnadsnämndens behandling av ärendet enligt 
4 kap. 25 a § FBL medgav man fastighetsbildningen och förrättningen genomfördes. 
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             Figur 4, förrättningskarta, akt 0125-08/48. 
 
Processen 
Ansökan inkom 2007-09-20 och avsåg avstyckning, grundad på köpekontrakt, av 5000 kvm 
jordbruksmark för fruktodling. Då detta inte bedömdes som lämpligt ändrades ansökan till att 
avse fastighetsreglering till en av sökanden ägd bostadsfastighet. Ärendet samråds två gånger, 
2007-11-08 och 2007-12-13. Vid första samrådet meddelar byggnadsnämndens delegater att 
de ska ta upp ärendet i byggnadsnämnden och vid andra samrådet meddelar de att de vill att 
FLM hänskjuter ärendet till byggnadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL. Begä-
ran om medgivande skickas formellt 2007-12-21 till byggnadsnämnden. Ungefär 5,5 månad 
senare, 2008-05-07 beslutar byggnadsnämnden att medge fastighetsregleringen. I sin bedöm-
ning av ärendet skriver man att bostadsfastigheter inte bör ges en större areal än ca 2000 kvm 
men då ärendet avser fastighetsreglering så kan åtgärden tillåtas. FLM avslutar ärendet och tar 
beslut 2008-07-15. 
 
Analys 
Även i detta ärende tar byggnadsnämnden delegater upp frågor, främst storleksfrågan, som 
egentligen inte berör prövningen 3 kap. 3 § FBL utan snarare en 3 kap. 1 § FBL-fråga. Proce-
duren gör att prövningen drar ut på tiden i flera månader. Innan byggnadsnämnden tog sitt 
beslut bör här påpekas att Lantmäteriet hade ett möte med byggnadsnämndens arbetsutskott 
då man tog upp hur Lantmäteriet såg på ärendet och liknande ärenden. Genom detta initiativ 
sparade man troligen sakägarna dyrbar tid genom att undvika en överklagandeprocess utifall 
byggnadsnämnden vägrat medgivande på undermåliga grunder. Förhoppningsvis gör ett  
sådant här ärende att båda instanser, Lantmäteriet och BN, ser över sina rutiner gentemot  
varandra så att grunden för samrådet lyfts upp och belyses. 

4.1.2 Värmdö kommun 
Klyvning av Brunn 1:242, Akt 0120-10/71 
Sammanfattning 
Ansökan i aktuellt ärende omfattar en klyvning i två delar av fastigheten Brunn 1:242 i 
Värmdö kommun, se figur 5 nedan. Fastigheten ligger utom detaljplanelagt område och är 
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bebyggd med två hus vars standard får stor betydelse för förrättningens genomförande. Vid 
hänskjutandet till byggnadsnämnden vägrar byggnadsnämnden medgivande till klyvningen då 
åtgärden anses strida mot 3 kap. 3 § FBL. Beslutet överklagas men fastställs av länsstyrelsen 
vilket leder till att FLM ställer in förrättningen. 
 

 
    Figur 5, registerkarta över fastigheten Brunn 1:242. 
 
Processen 
Ansökan inkom till Lantmäteriet 2005-11-17 och avsåg klyvning av fastigheten Brunn 1:242. 
Fastigheten var då bebyggd med två mindre hus men fastighetsägaren hade för avsikt att upp-
föra två nya byggnader. Efter samråd med kommunen 2005-12-08 rekommenderades  
sökanden att söka förhandsbesked för de nya byggnaderna och att förhandsbeskeden skulle 
ligga till grund för klyvningen. Fastighetsägaren gjorde då detta men avbröt ansökan om för-
handsbesked och ville istället att FLM skulle genomföra klyvningen utifrån befintliga förhål-
landen, 2007-08-15. Vid det följande samrådet, 2007-11-01 hade kommunen erinran mot 
klyvningen då man ansåg att den ena byggnaden var en komplementbyggnad. Kommunen 
meddelade att fastighetsägaren var tvungen att fullfölja sin ansökan om förhandsbesked om 
inte kommunen skulle ha någon erinran mot klyvningen. Vid kontakt med fastighetsägaren 
ville då denne att FLM begärde medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL vilket också gjordes 
2007-12-07. Ungefär 4,5 månad senare, 2008-03-18, prövar samhällstekniska byggnads-
nämnden ärendet och medger inte klyvningen (benämnd avstyckning i nämndprotokollet) då 
det strider mot 3 kap. 3 § FBL. Några tydliga skäl framgår inte av byggnadsnämndens beslut, 
utan istället uttrycker man sig i allmänna ordalag och återger i sin bakgrund i stort sett vad 
som står i lagstiftningen (3 kap. 3 § FBL).  
 
Fastighetsägaren överklagar byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen som så småningom, 
nästan två år senare, avslår överklagandet 2010-03-02. I sin motivering hänvisar länsstyrelsen 
förutom till 4 kap. 25 a § och 3 kap. 3 § FBL även till 2 kap PBL, det vill säga att allmänna 
intressen vid planläggning och lokalisering av bebyggelse även ska beaktas vid planläggning. 
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Man tar också upp Värmdös översiktsplan där man skriver om de stora kommunalekonomiska 
åtaganden och oönskade miljömässiga konsekvenser som permanentering av fritidsbebyggel-
se får och att ny bebyggelse för permanentboende ska ske i anslutning till kommunens cent-
rumområden. Länsstyrelsen går sedan i detalj in i de bygglov som legat till grund för uppfö-
randet av de två befintliga husen (byggloven från 1949, 1956 och 1971) och finner då att det 
enligt bygglov tillåtna byggnaderna är en huvudbyggnad och en komplementbyggnad. Detta 
gäller även om man utan lov gjort ytterligare tillbyggnader på de befintliga husen och på så 
sätt höjt standarden. Länsstyrelsen finner därför att ett medgivande till klyvningen skulle 
”kunna få en prejudicerande verkan eftersom ett stort antal fastigheter inom området har 
likartade storleks- och bebyggelseförhållanden som den aktuella fastigheten”. Man anser  
vidare att ”en sådan successiv oplanerad utveckling av området skulle komma försvåra en 
kommande planläggning och försvåra områdets ändamålsenliga användning”. Länsstyrelsens 
beslut vinner laga kraft och FLM inställer sedan förrättningen 2010-09-07. 
 
Analys 
Processen i detta fallet är väldigt utdragen. Ärendet initierades egentligen under 2005 men 
handläggs genom hänskjutande inte förrän 2007 då sökanden sökt andra vägar att genomföra 
klyvningen. Kommunen tar relativt kort tid på sig att pröva ärendet och meddela sitt vägrade 
medgivande. Sedan ärendet överklagats och hamnat på länsstyrelsens bord går det dock  
oerhört långsamt. En tidsperiod på två år kan inte vara acceptabel handläggningstid när det 
gäller enskilda personers boendesituation. En grund i detta kan visserligen läggas på kommu-
nen som motiverat sitt beslut på väldigt lösa grunder. Man har inte bedömt husens standard 
eller om de är att ses som självständiga huvudbyggnader. Om man istället hade angivet tydli-
gare skäl för sitt beslut kanske Länsstyrelsens utredning och därigenom handläggningstid 
kunnat minskas. Vad gäller den juridiska prövningen utgår Länsstyrelsen utifrån de bygglov 
som kan göras gällande och konstaterar vilka typer av byggnader det rör sig om, nämligen en 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad. När man sedan konstaterat detta kan man gå  
vidare och bedöma detaljplanekravet för ny bebyggelse, dvs när komplementbyggnaden hade 
givits status som huvudbyggnad genom klyvningen.  
 
 
Eknö 1:13 klyvning, Akt 0120-08/49 
Sammanfattning 
Ansökan om klyvning av bebyggd fastighet inkom 2002-04-30. Vid samråd med byggnads-
nämnden 2002-05-02 ställde sig kommunens representant restriktiv till åtgärden då de  
bedömde att det på fastigheten fanns en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, se figur 
6. Begäran om medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL skickades till byggnadsnämnden 
2003-02-14 Värmdö kommun meddelade i sitt beslut 2003-04-07 att inte medge att ny fastig-
het bildades kring komplementbyggnaden. Det vägrade medgivandet överklagades till läns-
styrelsen som upphävde kommunens beslut 2004-06-15. Värmdö kommun överklagade då 
länsstyrelsens beslut till Regeringen som i beslut 2006-03-30 meddelade att länsstyrelsens 
beslut stod fast.  
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  Figur 6, förrättningskarta akt 0120-08/49 
 
Processen 
Värmdö kommun meddelade vid samråd att fastigheten var bebyggd med en huvudbyggnad 
och en komplementbyggnad och att den enda möjligheten att dessa kunde delas upp på sepa-
rata fastigheter var att begära ”omrubricering” av komplementbyggnaden till fritidshus.  
Begäran om medgivande enligt 4 kap. 25 a § skickades till byggnadsnämnden där FLM  
benämnde båda befintliga byggnaderna som bostadshus, men att byggnadsnämnden klassat 
det ena som komplementbyggnad. Byggnadsnämnden beslutade efter cirka 3 månader att inte 
lämna medgivande till åtgärden med hänvisning till att en uppdelning skulle kunna ”medge 
ytterliggare byggnation och privatisering av ett område som är av riksintresse för såväl  
naturvård, friluftsliv som kulturmiljö.”. Byggnadsnämnden resonerade vidare att fastigheten 
är i sin helhet belägen inom strandskyddat område, att i kommunens förslag till ny översikts-
plan betonas vikten att hålla Sandhamns stränder fria och tillgängliga samt att ny bebyggelse 
inte ska tillkomma på utpekad plats.  
 
Enligt byggnadsnämndens slutliga bedömning ansåg de att klyvningen skulle kunna möjlig-
göra att båda fastigheterna fick bebyggas med nya huvud- och komplementbyggnader. Detta 
medför att åtgärden föranleder olämplig bebyggelse och att 3 kap. 3 § FBL således inte är 
uppfyllt.  
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Länsstyrelsen prövade frågan efter att byggnadsnämndens vägrade medgivande överklagats 
av de sökande fastighetsägarna. Sökandena anförde att de båda byggnaderna var att betrakta 
som huvudbyggnader och att fastighetsbildningen inte skulle ändra markanvändningen. Läns-
styrelsen belyser begreppet komplementbyggnad och hänvisar till 8 kap 4 § PBL där kom-
plementbyggnader definieras som ”fristående uthus, garage och andra mindre byggnader”. 
Länsstyrelsen tar även upp att det i förarbetena till PBL inte lagts in någon begränsning som 
innebär att byggnaden inte får vara avsedd för bostad, men att ett bostadshus aldrig kan utgöra 
en komplementbyggnad. Vad gäller den aktuella byggnaden säger länsstyrelsen att Värmdö 
kommun 1996 medgav bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnaden med 46 kvm, till 
nuvarande 82,5 kvm. Enligt den nuvarande planlösningen finns i byggnaden kök, vardagsrum, 
tre sovrum och en toalett. Länsstyrelsen gör bedömningen att ”...främst med hänsyn till den 
aktuella byggnadens storlek, samt den rumsindelning och utrustningsstandard som den har, 
att den inte kan anses utgöra komplementbyggnad till den befintliga huvudbyggnaden”. Läns-
styrelsen anser att byggnaden är att anse som ett självständigt bostadshus och att den kan  
nyttjas för fritidsändamål utan några bygglovpliktiga åtgärder. Det faktum att Värmdö kom-
mun i bygglovsärendet för tillbyggnaden benämnt byggnaden såsom komplementbyggnad 
förändrade inte den bedömningen. Det kommunen anfört, att fastighetsbildningen skulle med-
föra rätt att ytterligare bebygga fastigheterna utgjorde inte skäl att vägra medgivande enligt 
länsstyrelsen. 
 
Värmdö kommun överklagade ärendet till Regeringen, Miljödepartementet. Värmdö kommun 
anförde att ett medgivande kunde få prejudicerande effekt och kunde medföra att många  
fastigheter, i framförallt skärgården, skulle kunna delas med förtätning som följd. Kommunen 
påtalade även att de försökt vara tydlig med att byggnaden var att anse som en komplement-
byggnad då bygglovet för tillbyggnaden medgavs, samt att den bara låg ca 20 meter från  
huvudbyggnaden. Regeringen avslog överklagan med i huvudsak samma motiv som länssty-
relsen. 
 
Analys 
Den långa processen på fyra år måste vara oerhört påfrestande för en enskild fastighetsägare. 
BN tog relativt kort tid på sig medan både Länsstyrelse och Regering behövde närmare tre år 
på sig för att avgöra frågan. Anledningen till den utdragna processen kan dock ligga i ärendets 
praxisbildande verkan avseende synen på komplementbyggnader kontra huvudbyggnader, 
känt som det så kallade Eknöärendet. Länsstyrelsens slutsats är att det är byggnadens standard 
som ska bedömas snarare än dess benämning i tidigare bygglov när det gäller dess status vid 
fastighetsbildning eller övriga göromål. Har byggnaden alla de faciliteter som normalt förut-
sätts för självständiga bostadshus så ska det även ses som detta. Rättsfallet borde ge en tydlig 
indikation till bygglovavdelningar över landet vilka följder som bygglov för komplement-
byggnader med hög standard kan ge. 

4.1.3 Haninge kommun 
Avstyckning från Gansta 1:50, akt 0136-93/78, 0136-07/78 
Sammanfattning  
Genom avstyckning 1985 bildades fastigheten Gansta 1:50, se figur 7. Fastighetens ändamål 
var fritidsbostad och beskrevs som lämplig för sitt ändamål. Fastigheten hade en storlek om 
2246 kvm och var vid avstyckningen bebyggd med en äldre torpstuga.  
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        Figur 7, förrättningskarta då Gansta 1:50 bildas 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 1989 beviljades bygglov för ett nytt  
bostadshus på fastigheten. I bygglovet förutsattes att torpet skulle kvarstå och nyttjas som 
uthus.1991 inkom fastighetsägaren av 1:50 med ansökan om avstyckning av ett markområde 
om ca 400 kvm kring det äldre torpet för fritidsändamål, se figur 8.  

 
       Figur 8, bilaga ansökningshandling akt 0136-93/78 
 
Haninge kommun vägrade medgivande till den sökta avstyckningen enligt 4 kap. 25 a § FBL. 
Det vägrade medgivandet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan. Ärendet 
överklagades inte till högre instans och vann således laga kraft. Dåvarande fastighetsbild-
ningsmyndigheten inställde förrättningen 1993.  
 
2006 inkom fastighetsägaren av 1:50 igen med ansökan om avstyckning av ett markområde 
om ca 550 kvm kring det äldre torpet. Haninge kommun vägrade återigen medgivande till 
avstyckningen enligt 4 kap. 25 a § FBL. Det vägrade medgivandet överklagades till Länssty-
relsen som denna gång biföll fastighetsägaren och medgav fastighetsbildningen. Medgivandet 
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överklagades inte till högre instans av kommunen varpå Lantmäteriet genomförde avstyck-
ningen 2007, se figur 9.   

 
             Bild 9, förrättningskarta akt 0136-07/78  
 
Processen 
Första ärendet, Akt 0136-93/78 
Ansökan inkom 1991-04-22 och togs upp på samråd med Haninge kommuns byggnadsnämnd 
första gången 1991-04-29. Vid samrådet motsatte sig byggnadsnämnden avstyckningen. FLM 
besiktade fastigheten och tog upp ärendet på ytterligare ett samråd 1991-11-25, med samma 
svar från byggnadsnämnden. Efter samtal med sökande fastighetsägare hänsköt FLM ärendet 
till byggnadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL 1992-01-10. Vid sitt skiftliga 
hänskjutande framförde FLM förutom en bakgrundsbeskrivning av ärendet en egen bedöm-
ning att ”Tänkt avstyckning synes vara i minsta laget.”. Byggnadsnämnden vägrade medgi-
vande till fastighetsbildningen enligt 4 kap. 25 a § FBL 1992-04-06. Byggnadsnämndens  
motivering är dels att torpstugan endast kan utnyttjas som uthus och därför ej kan anses som 
en självständig huvudbyggnad samt dels att det vid beviljade av bygglovet för bostadshuset 
1989 föreskrivits att torpet skulle kvarstå och nyttjas som uthus. 
  
Det vägrade medgivandet är registrerat hos FBM först 1992-04-21 och det vidarebefordrades 
till den sökande fastighetsägaren med delgivningskvitto och besvärshänvisning 1992-04-23. 
Delgivningskvitto återsändes inte av sökanden och påminnelse skickades 1992-05-26 samt 
1992-06-24. FLM utsände underrättelse om förrättningens inställande 1992-08-10 till sökan-
den samt kommunen. 1992-08-17 meddelas att förrättningen fortskrider på grund av oklar-
heter i delgivningen och fastighetsägaren inkommer med påskrivet delgivningskvitto samma 
dag.  
 
1992-09-04 inkommer fastighetsägaren med överklagan av det vägrade medgivandet till 
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren beskriver i sin överklagan att torpet renoverats och tjänat 
som kontor i näringsverksamhet. Torpet är i 1½ plan och har en boyta om 68 kvm. Torpet har 
fullgott kök med elspis/fläkt, diskbänk med kallt/varmt vatten samt kylskåp. I torpet finns 
även badrum med duschkabin och vattentoalett. Både huvudbyggnaden och torpet har varsin 
borrad brunn och en gemensam godkänd avloppsanläggning. FLM inkommer med yttrande 
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till byggnadsnämnden där han anser ”...att tänkt avstyckning verkar inte bli lämplig för sitt 
ändamål, bland annat på grund av ansökt storlek på tomten. Undertecknad stödjer sig bland 
annat på FBL regler, se tredje kapitlet”. Byggnadsnämnden såg inte skäl till att ompröva sitt 
beslut och överlämnade ärendet till Länsstyrelsen för prövning 1992-11-02. Länsstyrelsen 
avslår överklagan 1993-06-29. Länsstyrelsens motivering till beslutet är i korthet att en  
avstyckning av torpstugan skulle medföra rätt enligt PBL att uppföra komplementbyggnader 
på både den avstyckade fastigheten samt stamfastigheten. Länsstyrelsen hänvisar även till 
Haninge kommuns översiktsplan som säger att ny fritidsbebyggelse endast får tillkomma som 
komplettering till befintlig bebyggelse samt att fastigheter för bostadsändamål som regel skall 
ges en areal om minst 1500 kvm. Översiktsplanen rekommenderar även att nya 
VA-anläggningar bör samordnas. Länsstyrelsens samlade bedömning är utifrån detta att av-
styckningen strider mot 3 kap. 3 § FBL. Länsstyrelsens beslut inkom till FBM 1993-07-06 
och FLM  
inställde förrättningen 1993-10-08.   
 
Andra ärendet, Akt 0136-07/78  
2006-01-26 inkom ansökan om avstyckning för bostadsändamål enligt bild 9 ovan. Avstyck-
ningen gällde även denna gång den äldre torpstugan samt ett markområde om ca 550 kvm och 
hälften av ett dubbelgarage. Samråd skedde med Haninge kommuns byggnadsnämnd 
2006-01-30 varpå FLM redogjorde för att ärendet varit uppe tidigare och att byggnadsnämn-
den då inte medgav fastighetsbildningen. Byggnadsnämnden påtalade att det inte fanns skäl 
att ompröva sitt ställningstagande i ärendet. Begäran om medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL 
skickades första gången till byggnadsnämnden 2006-05-24. Begäran skickads ytterliggare en 
gång 06-08-17 då den första inte kommit fram till kommunen. I den begäran som framställdes 
gjorde FLM det tydligt att ”ny” praxis förelåg om tolkningen av huvudbyggnad/komplement-
byggnad genom ett beslut från regeringen i det så kallade ”Eknöärendet” (se 4.1.2). FLM 
beskrev även tydligt vad byggnadsnämnden skall pröva enligt 4 kap. 25 a § FBL. 
 
2006-09-27 inkom kommunens beslut, att vägra medgivande till fastighetsbildningen. Som 
skäl för sitt beslut skrev kommunen att; fastigheten var belägen utan för detaljplanelagt  
område, torpet var klassat som komplementbyggnad, översiktsplanen angav en minsta tomt-
storlek på landsbygden till 1500 kvm och att fastigheten var en viktig del av områdets totala 
kulturvärde vilket skulle skadas av åtgärden. Sammanfattningsvis skriver kommunen att den 
byggrätt som PBL medger i kombination med tomtens storlek inte är förenligt med PBLs 2 
kap. vad gäller främjande om en ändamålsenlig bebyggelsestruktur. Förutsättningarna är  
heller inte förenliga med PBLs 3 kap. vad gäller lämplighet och hänsyn till landskapsbild och 
kulturvärden. 
     
Fastighetsägaren informerades om byggnadsnämndens beslut och överklagade detta. Länssty-
relsen tog upp överklagan och meddelade i sitt beslut 2007-04-20 att de upphäver kommunens 
beslut. Länsstyrelsens gör bedömningen att torpet med hänsyn till dess storlek (68 kvm), dess 
rumsindelning samt dess utrustningsstandard inte kan anses utgöra komplementbyggnad till 
den befintliga huvudbyggnaden på fatigheten. Torpet är att anse som ett självständigt bostads-
hus, vilket det även tjänade som innan den nya huvudbyggnaden uppfördes 1989. Vid sin 
tolkning av begreppet komplementbyggnad hänvisas till ett mål i Regeringsrätten där en 
byggnad av liknande utformning inte bedömts utgöra en komplementbyggnad (RÅ 1993 ref. 
94). Man är även tydlig med att beskriva den nybildade fastighetens ringa storlek som en  
fråga om dess varaktiga lämplighet, alltså en fråga enligt 3 kap. 1 § FBL. Det faktum att den 
föreslagna fastighetens areal avviker från vad översiktsplanen anger som minsta lämpliga 
tomtstorlek är inte skäl för att vägra medgivande till avstyckningen. Inte heller kommunens 
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åsikt, att fastighetens storlek gör att den är svår att bebygga enligt PBL och kommunens över-
siktsplan, är skäl nog att vägra ett medgivande. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades till Regeringen, Miljödepartementet, av Haninge kommun. 
Kommunen återkallade dock sin överklagan och länsstyrelsens beslut kvarstod. Förrättningen 
genomfördes sedan i enlighet med ansökan och vann laga kraft 2007-12-06. 
 
Analys 
Vid ärendets handläggning 1991, då FLM hänsköt frågan till byggnadsnämnden för prövning 
uttryckte han ”Tänkt avstyckning synes vara i minsta laget.”. Om det skulle vara så att lant-
mätaren vid tillfället ansåg att fastigheten var för liten för att bilda en lämplig bostadsfastig-
het, skulle ärendet inte ha hänskjutits till byggnadsnämnden över huvud taget. Lantmätaren 
ska ha utrett lämpligheten i fastighetsbildningen, alltså 3 kap. 1 § FBL, innan ärendet hän-
skjuts till byggnadsnämnden. När byggnadsnämndens vägrade medgivande sedan överprövas 
inger lantmätaren en skrivelse där han ”…anser att tänkt avstyckning verkar inte bli lämplig 
för sitt ändamål, bl a pga ansökt storlek på tomten. Undertecknad stödjer sig på bl a på  
fastighetsbildningslagens (FBL) regler, se tredje kapitlet.”, vilket är ytterliggare en bekräftel-
se på att han inte borde ha hänskjutit ärendet om detta var hans uppfattning. Haninge kom-
muns prövning av de hänskjutna ärendena tog i det första ärendet 3 månader och i det andra 4 
månader. Vid båda fallen hänvisade kommunen till sin översiktsplan, som anger en minsta 
tomtstorlek på 1500 kvm samt att byggnaden inte var att anse som en självständig huvud-
byggnad. Länsstyrelsen går i det första ärendet på kommunens linje och vägrar medgivande. I 
det andra fallet, ca 15 år senare, upphäver dock länsstyrelsen kommunens beslut och medger 
avstyckningen. Länsstyrelsen hänvisar till ett mål i regeringsrätten angående begreppet kom-
plementbyggnad som kom 1993, alltså precis efter att länsstyrelsen avslagit överklagan i det 
första ärendet. Länsstyrelsen menar även att kommunens anförande om att den nybildade fas-
tighetens storlek är en fråga om dess varaktiga lämplighet, alltså 3 kap. 3 § FBL och således 
inte en fråga kommunen skall bedöma i sin prövning. Av detta kan ju tyckas att kommunen 
borde ha känt till den ”nya” praxisen gällande komplementbyggnader och tillämpat denna i 
ärendets andra omgång.     
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4.1.4 Österåkers kommun 
I Österåker kommun har vi tittat på fem ärenden inom Lillnäsområdet. Ärendena redovisas för 
sig nedan och en sammanfattande analys för samtliga ärenden följer sedan.  
 

 
              Figur 10, översiktskarta Lillnäsområdet. 
 
Avstyckning från Lillnäs 1:24, AB04619, område 1 figur 10 
Sammanfattning 
Ansökan om avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål från Lillnäs 1:24 inkom 
2004-03-10. Fastighetsägaren ville stycka av de två fastigheterna så hans två söner skulle  
kunna bosätta sig där. Inget förhandsbesked hade sökts för uppförande av nya bostadshus, 
varpå ärendet hänsköts till byggnadsnämnden i Österåkers kommun enligt 4 kap. 25 a § FBL. 
Byggnadsnämnden vägrade medgivande till åtgärden. Detta beslut överklagades till länssty-
relsen som avslog överklagan. Sökanden återkallade sedan ansökan om avstyckning.  
 
Processen 
2004-03-30 samråddes ärendet med byggnadsnämndens representant som uttryckte tveksam-
het till fastighetsbildningen och ville att frågan skulle hänskjutas till byggnadsnämnden för 
prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL. Denna begäran skickades av FLM skriftligen ett par dagar 
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senare. 2005-01-12, cirka 9 månader senare, inkommer byggnadsnämndens beslut till Lant-
mäteriet där de vägrar medgivande till fastighetsbildningen.  
 
Byggnadsnämnden skriver i sitt beslut bland annat att ”Den planmässiga bedömningen som 
byggnadsnämnden har att göra innefattar i första hand tänkt bebyggelses lämplighet, med 
hänsyn till hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (1998:808), MB, plan- och bygglagen 
(1987:10), PBL, samt kommunens översiktsplan.” Byggnadsnämnden konstaterar sedan för-
hållandena såsom att fastigheten inte är planlagd, att hörda grannar inte har inkommit med 
negativa yttranden och att vatten- och avloppslösningen är tillstyrkt av Miljö- och hälso-
skyddskontoret. Fastigheten utpekas sedan vara en del av ”ett större kustområde av riksintres-
se, där natur- och kulturvärdena är så stora, att exploatering och andra ingrepp i miljön  
enligt 4 kap MB bara får ske, om dessa värden inte skadas.” Byggnadsnämnden framhåller att 
den gällande översiktsplanen säger att den aktuella delen av riksintresseområdet skall bevaras 
oförändrad och friluftslivets intressen skall prioriteras. Däremot sägs även att ”Möjligheten att 
bygga enstaka hus för helårsbosättning kan prövas inom de gamla byarna. För ny samman-
hållen bebyggelse skall dock detaljplan upprättas.” Man skriver också om ny bebyggelses 
konsekvenser för kommunens ekonomi samt att det i området föreligger ett starkt bebyggelse-
tryck vilket bör prövas i ett större perspektiv. Någon avsikt att inleda ett detaljplanearbete har 
dock kommunen inte i detta läge, utan det kan komma att hända på sikt. 
 
Det beskrivs även att flertalet fastigheter i området har liknande förutsättningar som den  
sökandes och att ett medgivande till avstyckning kommer i detta fall kommer att ha prejudice-
rande effekt. Byggnadsnämnden motiverar sitt beslut utifrån 2 kap. PBL genom att säga att de 
föreslagna avstyckningarna ”inte är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig använd-
ning av områdena enligt hushållningsbestämmelserna i MB eller enligt översiktsplanen.”. I 
avsaknad av planmässigt underlag skulle exploateringen föranleda olämplig bebyggelse och 
på sikt även försvåra områdets ändamålsenliga användning samt eventuell planläggning. Med 
denna motivering anser byggnadsnämnden att villkoren i 3 kap. 3 § FBL inte är uppfyllda. 
Byggnadsnämnden anser att den enskildes intressen i detta fall bör stå tillbaka för det allmän-
nas. Efter överläggning i byggnadsnämnden röstades det vägrade medgivandet igenom med 6 
röster mot 3. Huvudmotivet för ”nej-sidan” i överläggningen var ”…att en sådan förtätning 
som är aktuell inte kan medges, utan att ett flertal frågor först har klarlagts i översiktsplanen 
och/eller genom detaljplanläggning”. Huvudmotivet för ”ja-sidan” var att avstyckningar 
gjorts i närområdet och en eventuell detaljplanläggning av området inte kan förväntas inom en 
överskådlig tid, samt att de sökta avstyckningarna är föreslagna i direkt anslutning till befint-
lig bebyggelse.  
 
Den sökande fastighetsägaren överklagade byggnadsnämndens nekande till länsstyrelsen. 
Sökanden anförde genom ombud till länsstyrelsen i huvudsak att väg redan finns till de till-
tänkta styckningslotterna, att Miljö- och hälsoskyddskontoret tillstyrker VA-frågan, att de 
berörda grannarna inte har yttrat sig negativt samt att en ny skola byggts i området med god 
kapacitet. De sökande belyser även det faktum att kommunen godkänt flertalet avstyckningar 
och nybyggnationer i närområdet med motiven att ”det enligt kommunens översiktsplan är 
möjligt att bygga enstaka hus för helårsbosättning inom de gamla byarna.”.  
 
Länsstyrelsens beslutsmotivering hänvisar dels till de allmänna intressen som skall beaktas 
vid nylokalisering av bebyggelse i 2 kap. PBL, att marken skall användas för de ändamål den 
är mest lämpad, att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämplig med hänsyn till 
bland annat, boendes hälsa, geologiska förhållanden och möjlighet att ordna trafik, vatten-
försörjning och avlopp samt annan samhällsservice. Länsstyrelsen påpekar även att PBL 1 
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kap. 5 § anger att både allmänna och enskilda intressen skall beaktas. Det allmänna intresset 
ligger till stor del i att det kustområde där den berörda fastigheten ligger ingår är riksintresse-
område för natur- och kulturmiljö, med tonvikt på det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § 
MB. Länsstyrelsen konstaterar även att kommunen har planmonopol och att deras intentioner 
skall klargöras i en översiktsplan, även om denna inte är juridiskt bindande. Vidare gör man 
den samlade bedömningen att det höga bebyggelsetrycket är stort och att ett medgivande 
kommer att ge prejudicerande effekt. De uttalar sig dock ”Länsstyrelsen, som visserligen  
anser att den aktuella fastigheten kan vara lämpad för de föreslagna avstyckningarna, delar 
byggnadsnämndens bedömning att en planläggning av området skulle skapa bättre förutsätt-
ningar för en lämplig utveckling av detta än tillåtandet av enstaka avstyckningar för perma-
nentboende”. Länsstyrelsen anser att sökandens intressen i detta fall ”…bör stå tillbaka för det 
allmänna intresset att bevara platsen obebyggd i avvaktan på att förutsättningarna för ut-
byggnaden klarläggs genom detaljplanering eller på annat sätt.”  
Avslutningsvis skriver man att ”Med anledning av de uppgifter som framkommit i ärendet 
noterar Länsstyrelsen vikten av enhetlighet i kommunens bedömningar och beslut.” 
 
Avstyckning från Lillnäs 1:6, akt 0117-04/87, område 2 figur 10 
Ansökan om avstyckning för bostadsändamål inkommer 2004-02-09 utan att förhandsbesked 
sökts. Vid samråd begärs att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning. Bygg-
nadsnämnden avgör ärendet 2004-05-25 och medger avstyckningen. Byggnadsnämndens  
motivering tar upp att berörda grannar i detta fall har inkommit med negativa yttranden.  
Miljö- och hälsoskyddskontoret har bedömt att möjlighet finns att lösa avloppsfrågan inom 
fastigheten eller alternativt med stöd av servitut på stamfastigheten samt att förutsättningarna 
för att lösa vattenfrågan bedöms goda. Byggnadsnämndens slutsats är att ”Planerad avstyck-
ning bedöms inte försvåra områdets ändamålsenliga användning. Villkoren i 3 kap fastig-
hetsbildningslagen bedöms uppfyllda.”  
 
Avstyckning från Lillnäs 1:30, akt 0117-03/85, område 3 figur 10 
Ansökan om avstyckning för bostadsändamål inkom 2002-10-11. Inget förhandsbesked hade 
sökts varpå kommunens representant vid samråd begärde att ärendet skulle hänskjutas till 
byggnadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL. Byggnadsnämnden lämnade vid 
detta tillfälle medgivande till avstyckningen. Byggnadsnämnden tar i sin beredning upp att 
den berörda fastigheten ligger inom område av riksintresse för friluftslivet och skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Byggnadsnämnden uttalar  
sedan ”Vid en bedömning av bebyggelselokaliseringen enligt 2 kap plan- och bygglagen 
(1987:10) finner byggnadsnämnden att den föreslagna fastighetsbildningen är förenlig med 
en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 1 kap 1 § 
samt 3 och 4 kap MB (1998:808) och kommunens översiktsplan.” Byggnadsnämnden tar även 
upp att den föreslagna avstyckningen ligger i anslutning till väg och annan bebyggelse, att 
tillstyrkan för VA-lösning finns från Miljö- och hälsoskyddskontoret samt att berörda grannar 
inte inkommit med några negativa yttranden. Den samlade bedömningen från byggnadsnämn-
dens sida var i detta fall att förutsättningarna i 3 kap. 3 § § FBL var uppfyllda.  
 
Avstyckning från Lillnäs 1:6, akt 0117-03/28, område 4 figur 10 
Ansökan i ärendet inkommer 2001-01-22 och avser då avstyckning av 6 bostadsfastigheter. 
Byggnadsnämnden vägrar medgivande för bildandet av 6 nya fastigheter 2001-06-02. Detta 
beslut överklagas till länsstyrelsen. Fastighetsägaren ansöker då om förhandsbesked för 4 nya 
bostäder hos kommunen. 2002-05-14 nekas förhandsbesked för 4 nya byggnader och även 
detta beslut överklagas av sökanden. 2002-11-19 omprövar byggnadsnämnden sitt beslut och 
medger 4 lotter. I det ursprungliga hänskjutandet till byggnadsnämnden motiverade de sitt 
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nekande till fastighetsbildningen med att fastigheten ingår i område av riksintresse för natur- 
och kulturmiljö. Man skriver även att enligt den gällande översiktsplanens målsättning ”skall 
den aktuella delen av riksintresseområdet bevaras oförändrat och friluftslivets intressen prio-
riteras.” Ingen ny fritidsbebyggelse planeras, men att möjlighet kan finnas att ”…bygga  
enstaka hus för helårsbosättning inom de gamla byarna… För ny sammanhållen bebyggelse 
skall dock detaljplan upprättas.”. Byggnadsnämnden konstaterar att VA-frågan går att lösa 
för den tillkommande bebyggelsen, men att det råder motstridiga intressen i fråga om den 
framtida markanvändningen där stor vikt skall ges till riksintresset. En bebyggelseförtätning i 
området skulle avsevärt belasta kommunens ekonomi, mycket på grund av åtaganden inom 
skola och annan omsorg. Byggnadsnämnden framhåller att både översiktsplan och 5 kap. 1 § 
PBL anger att ny sammanhållen bebyggelse skall prövas genom detaljplan. ”Även om kom-
munen inte avsett att upprätta detaljplan för detta område pekar efterfrågetrycket på att så 
kan ske på sikt.” Man skriver dock att en planutredning som allsidigt belyser exploateringens 
olika konsekvenser skulle kunna godtas som bedömningsunderlag för tillskapandet av ett  
”fåtal tomter” , men att exploatören får initiera och bekosta denna. Slutsatsen blir enligt bygg-
nadsnämnden att ”avstyckningen i dagsläget skulle föregripa och motverka en lämplig plan-
läggning” och anser därför att villkoren i 3 kap. 3 § FBL inte är uppfyllda. Det senare sökta 
förhandsbeskedet för 4 bostadshus nekas med samma motivering som ovan.  
 
2002-11-19 meddelar så byggnadsnämnden sitt omprövningsbeslut i fråga om medgivande 
enligt 4 kap. 25 a § §. Byggnadsnämnden skriver att 27 § förvaltningslagen kan ge myndighe-
ter möjlighet att under vissa förutsättningar ompröva ett tidigare meddelat beslut. Byggnads-
nämnden skriver att de funnit skäl att ompröva sitt beslut ”bl.a. med anledning av att det  
enligt kommunens antagna översiktsplan finns möjlighet att bygga enstaka hus för helårs-
bosättning inom de gamla byarna” Motiveringen är inte mer utförlig än så, förutom ett  
konstaterande att Miljö- och hälsoskyddskontoret tillstyrker VA-lösningen för fyra tillkom-
mande bostäder.    
 
Avstyckning från Lillnäs 1:32, akt 0117-01/50, område 5 figur 10 
Ansökan om avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål inkom 2000-08-31, frågan om 
bebyggelsens tillåtlighet hade då redan prövats genom ett förhandsbesked vilket i sak torde 
vara samma bedömning som hade skett om ärendet skulle ha hänskjutits enligt 
4 kap. 25 a § FBL. Byggnadsnämnden börjar i sin bakgrundsbeskrivning här med att uttala att 
fastighetsägaren tidigare sökt om likartade åtgärder men att kommunen då nekat dessa samt 
att det sista avslagna ärendet var överklagat till regeringen. Samma beskrivning som beskri-
vits i föregående stycken sker om områdets kultur- och miljövärden. Byggnadsnämnden tar 
här även upp att det råder en stor efterfrågan på ny bebyggelse inom området men att  
VA-lösningarna i vissa fall är undermåliga och att de tidigare förfrågningarna har nekats med 
hänvisning till att detaljplan behöver upprättas för området. Man säger dock att ”…osäkerhet 
råder om när planläggning kan komma till stånd.” Byggnadsnämnden säger även att Miljö- 
och hälsoskyddskontoret tillstyrkt VA-lösningen för den tillkommande bebyggelsen men att 
detta i tidigare ärenden inte påverkat kravet på att eventuell tillkommande bebyggelse skall 
prövas genom detaljplan. Vid omröstning i byggnadsnämnden röstade 4 för och 3 emot för-
slaget, och förhandsbesked meddelades således. Byggnadsnämndens socialdemokratiska 
grupp reserverar sig mot det medgivna förhandsbeskedet och uttrycker att samlade lösningar 
krävs för bland annat VA-frågor samt vägar i området, att detaljplaneläggning ska krävas, 
samt att medgivandet inte stämmer överens med kommunens antagna översiktsplan. 
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Analys Lillnäsområdet 
Som synes i den genomgång som gjorts av Lillnäsområdet så sker en stor del av de fastighets-
bildningsärenden för bostadsändamål som handlagts under de senaste åren genom att bygg-
nadsnämnden får bedöma tillåtligheten enligt 4 kap. 25 a § FBL. Detta istället för att förrätt-
ningen söks på grundval av ett förhandsbesked om bygglov. Österåkers kommun tar i de 
ärenden vi här tittat på i området mellan 3 och 9 månader på sig att pröva en begäran om 
medgivande från FLM. Själva grunden i byggnadsnämndens motiv i de upptagna ärendena i 
området är i det stora hela likadan. Byggnadsnämnden motiverar sig utifrån 2-3 kap. PBL, 
med stor vikt på att området är av riksintresse och har ett stort allmänintresse som vägs mot de 
enskilda fastighetsägarnas intresse att bebygga marken. Motiveringen sker även utifrån över-
siktsplanen, att ny sammanhållen bebyggelse skall föregås av detaljplanearbete men att ensta-
ka hus kan prövas inom gamla byar.  
 
Det är utifrån detta anmärkningsvärt att byggnadsnämndens bedömning i ärendet berörande 
Lillnäs 1:24 gav ett negativt besked trotts att förutsättningarna var likartade som i de andra 
ärendena. Detta påpekade även fastighetsägaren i uttalande till länsstyrelsen när ärendet över-
prövades. En överprövning som för övrigt tog 15 månader att behandla. Fastighetsägaren  
anser sig inte behandlade av kommunen på likvärdig grund som sina grannar och länsstyrel-
sen gav även kommunen en pekpinne att det krävs enhetlighet i kommunens bedömningar och 
beslut. Att kommunen använder mer eller mindre samma motivering, men med motstående 
utgång, är ju ett stort problem för tydligheten i kommunens beslut. Att till exempel fyra till-
kommande bostadsfastigheter kan anses gå inom begreppet ”…enstaka hus för helårsbostäder 
inom de gamla byarna” men inte de två som ägaren till Lillnäs 1:24 ansökte om att tillskapa. 
Byggnadsnämndens hantering blir godtycklig och inkonsekvent när de hela tiden hänvisar till 
plankravet men bara i ett fall väljer att neka ny enstaka bebyggelse.  
 
Som synes på översiktsbilden, figur 10, så kan ju säkerligen frustrationen hos ägaren till fas-
tigheten Lillnäs 1:24 vara befogad. Att fastighetsbildningen inte försvårar markens ändamåls-
enliga användning i de ärenden vi tittat på i närheten, som har till synes mindre anknytning till 
”gamla byar” , i vissa fall närmare de ”skyddsvärda naturområdena” ställer ju proportionali-
tetsprincipen på sin spets. Är alla lika inför lagen när byggnadsnämnden fattar på pass skiljda 
beslut utifrån samma underlag och motiv. I ärendet berörande Lillnäs 1:24 överprövades ju 
ärendet av länsstyrelsen och medgivandet nekades även där. Skulle det betyda att länsstyrel-
sen skulle ha nekat de andra ärendena också om de hamnat på deras bord? Länsstyrelsen  
uttalar ju att fastigheten i sig skulle kunna vara lämplig att stycka enligt ansökan, men att 
ärendet behöver ses i ett större perspektiv genom planläggning. Detta motiv bekräftar ju 
kommunens planmonopol och att likabehandling i detta område ändå lättast uppnås genom en 
planläggning. Men när kommunen inte har för aviskt att inom en överskådlig tid inleda ett 
sådant arbete och när de tidigare lämnat medgivande i ett flertal ärenden blir fastighetsägare 
till slut utlämnade till bedömningar som ger en tveksam rättsäkerhet.        
 
 
Fastighetsreglering och avstyckning berörande Norrö 2:2 och 2:108, akt 0117-08/105 
Sammanfattning 
Genom avstyckning från en jordbruksfastighet bildas en ny obebyggd fastighet för bostadsän-
damål, se figur 11. Området ligger utanför detaljplanelagt område. Byggnadsnämnden vägrar 
medgivande enligt 4 kap. 25 a § FBL medan Länsstyrelsen efter överklagan gav medgivande 
till fastighetsbildningen.  
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                  Figur 11, förrättningskarta akt 0117-08/105 
 
Processen 
Ansökan inkom 2006-11-07 och avser i huvudsak avstyckning av ett obebyggt område, ca 
2 500 kvm, från en jordbruksfastighet för bostadsändamål. Sökanden har i ansökan angett att 
ärendet ska behandlas enligt 4 kap. 25 a § FBL och att avstyckningen uppfyller kraven i 3 
kap. 3 § FBL. Förhandsbesked saknas. Efter att FLM bedömt att lämplighetskraven är upp-
fyllda sker samråd med byggnadsnämndens tjänstemannagrupp 2006-12-14 vilken uttrycker 
en tveksam hållning med hänvisning till reglerna i 3 kap. 3 § FBL och begär därför att ärendet 
ska hänskjutas till byggnadsnämnden för prövning. Ärendet hänskjuts 2006-12-18 och beslut 
om att vägra medgivande togs av byggnadsnämnden 2007-02-20. I sina skäl hänvisar bygg-
nadsnämnden till sin översiktsplan som säger att all nyetablering av bebyggelse utanför  
detaljplan skall föregås av detaljplaneläggning. Man hänvisar här även till PBL 5 kap. 1 § 
första stycket 2 som säger att detaljplan skall upprättas för ny enstaka bebyggelse som får 
betydande inverkan på omgivningen osv. Inga direkta skäl till att neka den aktuella nyetable-
ringen ges dock. I allmänna ordalag beskriver man farhågorna att ett medgivande till avstyck-
ningen skulle kunna få en prejudicerande effekt för andra avstyckningar och på så sätt försvå-
ra framtida planläggning.  
 
Sökanden överklagar till länsstyrelsen som 2008-10-15, 20 månader efter byggnadsnämndens 
beslut, undanröjer det tidigare beslutet och lämnar medgivande till avstyckningen. Länsstyrel-
sen skriver i sina skäl att det inte framgår av byggnadsnämndens beslut hur inverkan på  
omgivningen skulle bli betydande vid ett medgivande. Man skriver också att det inte framgår 
när planläggning för området blir aktuellt. Vid en bedömning finner länsstyrelsen inte något 
som förhindrar aktuell avstyckning utifrån villkoren i 3 kap. 3 § FBL. Lantmäteriet fortsätter 
därför handläggningen av ärendet och tar, efter några justeringar från sökanden beslut att 
genomföra fastighetsbildningen i början på 2009. 
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Analys 
En parentes i detta ärende är att sökanden redan i förväg vet hur Österåkers kommun vanligt-
vis hanterar dessa frågor och begär därför vid ansökan att ärendet ska hänskjutas till bygg-
nadsnämnden för prövning av 3 kap 3 § FBL. Byggnadsnämnden hanterar ärendet omgående 
och till synes effektivt. Länsstyrelsens hantering sträcker dock ut sig över 20 månader vilket 
återigen måste vara problematiskt för den enkilde. I detta fall riktar Länsstyrelsen in sig på 
byggnadsnämndens vaga skäl till vägrande av medgivandet. Även om byggnadsnämnden  
tydligt hänvisat till sin översiktsplan som säger att all nyetablering och förtätning bör ske  
utifrån ett större sammanhang, och att detaljplaneläggning därför bör föregås, menar Läns-
styrelsen att skälen är för vaga. Man skriver att byggnadsnämnden tydligare bör framlägga 
skälen för att neka de specifika avstyckningen samt att en tidsaspekt på den framtida plan-
läggningen bör redovisas. Länsstyrelsen har här en hårdare hållning än vad som föredragan-
den säger i proposition 1985/86:1 nämligen att detaljplanekravet ”med nödvändighet” måste 
vara allmänt hållet (se avsnitt 2.5.2 ovan). Även om den aktuella ”tomten” lämpar sig väl för 
bebyggelse torde kommunens vägrade medgivande, med dess grunder, räcka som motivering 
enligt tidigare redovisade utredningar och propositioner. Då kommunen inte överklagar läns-
styrelsen beslut blir det dock inte klarlagt om länsstyrelsen verkligen haft grund för sitt beslut. 
Möjligen har Länsstyrelsen velat utveckla en praxis inom området för att hantera Österåkers 
kommun mycket långtgående och godtyckliga detaljplanekrav vid nyetableringar (se Lillnäs). 
 
 
Fastighetsreglering berörande Bolby 10:7 och 14:1, akt 0117-10/43  
Ansökan om fastighetsreglering inkom 2010-02-12 för att överföra mark- och vattenområde 
bebyggt med båthus från en bostadsfastighet till en lantbruksfastighet, se figur 12. Samråd 
med Byggnadsnämnden i Österåkers kommun skedde 2010-03-11 varpå tjänstemännen  
begärde att ärendet skulle hänskjutas till byggnadsnämnden för prövning enligt 
4 kap. 25 a § FBL. Ärendet hänsköts till byggnadsnämnden och medgivande tillfastighets-
bildningen inkom till FLM 10-06-11. Förrättningen genomfördes i enlighet med yrkandet. 
 

 
        Figur 12, förrättningskarta akt 0117-10/43 
 
Vid samråd begärdes ärendet in till byggnadsnämnden för prövning enligt 4 kap. 25 a § FBL. 
”Begäran om yttrande enligt 4 kap. 25 a § FBL” skickades till byggnadsnämnden som vid 
prövningen lämnade medgivande till fastighetsregleringen. Byggnadsnämnden ansåg att vill-
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koren i 3 kap. 3 § FBL var uppfyllda med hänsyn till att åtgärden inte bedömdes ändra mark-
användningen eller kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Analys 
I detta ärende hänsköt FLM ärendet till byggnadsnämnden som 3 månader senare lämnade 
medgivande till åtgärden med hänvisning till att markanvändningen inte ändrades samt att 
strandskyddsdispens för åtgärden inte krävs. Byggnadsnämnden gör i detta ärende en bedöm-
ning av strandskyddet för det berörda området, inte huruvida åtgärden föranleder olämplig 
bebyggelse eller motverkar lämplig planläggning, som de ska bedöma. Utifrån detta kan sägas 
att byggnadsnämnden inte bedömt ärendet utifrån rätt lagrum. Följdfrågan blir då om detta är 
en brist hos den kommunala byggnadsnämnden som kan ”åtgärdas” genom att Lantmäteriet i 
sitt hänskjutande är ”övertydliga” med vad byggnadsnämnden skall bedöma. I detta ärende 
upptog byggnadsnämndens hantering 3 månader helt i onödan.      
 
 
Avstyckning från Ättarö 1:7, akt 0117-08/14 
Ansökan om avstyckning berörande en bebyggd lantbruksfastighet inkom 2008-02-06. Ansö-
kan gällde avstyckning för att bilda en bebyggd bostadsfastighet samt en obebyggd exploate-
ringsfastighet.  
 
Samråd med byggnadsnämnden genomfördes 2008-02-14 varpå kommunens representant 
meddelade att de inte var godtagbart att avstycka skogsmarken för exploateringsändamål, men 
att det däremot var ok att avstycka den bebyggda delen för bostadsändamål. Yrkandet precise-
rades så att avstyckningen skulle gälla den bebyggda delen. Samtal förs under förrättningens 
gång. 2008-04-05 meddelar sökanden att yrkandet skall ändras så att skogsmarken avstyckas 
och den bebyggda delen blir stamfastigheten. Sökanden vill att ärendet tas upp igen med 
byggnadsnämnden för att få medgivandet till avstyckning av den obebyggda delen för exploa-
teringsändamål. Samråd genomförs 2008-08-21 varpå kommunens representant avstyrker 
fastighetsbildningen. FLM skickar 2008-08-25 ”Begäran om prövning enligt 
FBL 4 kap  25 a §” till byggnadsnämnden. Byggnadsnämndens beslut inkommer till FLM 
2008-11-19 och redovisar kommunens medgivande till fastighetsbildningen. Beslutet motive-
ras med att ”Villkoren i 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen bedöms uppfyllda, varför medgi-
vande till föreslagen avstyckning lämnas.” Förrättningen genomförs i enlighet med det  
slutliga yrkandet och beslutet vinner laga kraft 2009-01-23, se figur 13. 
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Figur 13, förrättningskarta akt 0117-08/14 
 
Analys 
Kommunens motiv till att begära in ärendet enligt 4 kap. 25 a § FBL verkar inte vara helt väl-
grundat. Anledningen till delegaternas skepsis torde ligga i brist på kunskap om fastighets-
bildningsfrågor. Efter sökandens ändring av sitt yrkande medgavs en fastighetsbildning som i 
slutändan gav samma resultat i fastighetsindelningen som ursprungsyrkandet. Det är anmärk-
ningsvärt att man från byggnadsnämndens sida i huvudsak har invändningar mot vilken del av 
fastigheten som skall utgöra styckningslott. Ett medgivande till avstyckning av ett befintligt 
bostadshus, vilket ansökan ändrades till, borde heller inte kräva ett medgivande enligt 
4 kap. 25 a § FBL då detta snarare rör sig om en prövning enligt 3 kap. 1 § FBL. Att stycka av 
ett befintligt bostadshus från en skogsfastighet borde normalt inte föranleda olämplig bebyg-
gelse eller försvåra framtida planläggning etc. Hanteringen av ändringen av ursprungs-
yrkandet verkar göra att ärendet drar ut på tiden. Från att byggnadsnämnden vid samråd nekat 
avstyckningen till att byggnadsnämnden vid hänskjutande medger den tar det 6 månader. 
Handläggningen skulle kunna ha gått snabbare om FLM tydligt redovisat för byggnadsnämn-
dens delegater vad de skulle bedöma samt vad skillnaden mellan de föreslagna åtgärderna var. 
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4.2 Sammantagen analys av 4 kap. 25a § FBL-ärenden 
I detta avsnitt följer en analys av de ärenden i fallstudien som avser hänskjutande till bygg-
nadsnämnden för prövning av tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § FBL. 
 
När det gäller de juridiska bedömningarna framgår det tydligt att man från byggnadsnämn-
dernas sida inte alltid har förståelse för vad det är man egentligen ska bedöma. I flertalet av 
fallen tar man upp storleksfrågan som ett avgörande skäl att vägra medgivande när denna  
behandlar lämpligheten utifrån 3 kap 1 § FBL och ska hanteras av FLM. Ansvaret för en  
sådan felaktig hantering vilar på båda parter i processen, dvs. både lantmäterimyndigheten 
och byggnadsnämnden. FLM borde i både samråds- och hänskjutandeskedet vara tydlig med 
vilka bedömningar som ankommer på respektive myndigheter och vad dessa innebär. Även 
om FLM inte direkt ska lägga sig i byggnadsnämndens hantering av frågan kan det i vissa fall 
vara lämpligt att informera om gällande praxis då FLM besitter den kunskapen. Ett gott  
exempel i sammanhanget är Kungsberga 6:62 där Lantmäteriet tog initiativ till ett informa-
tionsmöte med byggnadsnämndens arbetsutskott för att förklara sina bedömningar utifrån 
tidigare erfarenheter. Samrådet är här ett viktigt instrument för att uppnå en tydlig kommuni-
kation mellan myndigheterna vilket förhoppningsvis kan leda till en mer korrekt bedömning 
av 3 kap 3 § FBL. 
 
Rent allmänt tar processen väldigt lång tid i de flesta ärendena. Även den inkorrekta hantering 
som beskrivs ovan innebär onödig ställtid i förrättningen vilket inte korresponderar med för-
valtningslagens intentioner om effektivitet. De högre instanserna tar generellt en väldigt lång 
tid på sig att avgöra ett överklagande vilket skapar en ovisshet för de enskilda fastighets-
ägarna. Rent spekulativt skulle ett detaljplanearbete kunnat startas och avslutas inom den tids-
period som instanserna i vissa fall prövat huruvida en fastighetsbildning motverkar en lämplig 
planläggning, se tabell 2. 
 

Instans 
 
Kommun 

Medgivande 
byggnadsnämnd 
(tid i månader) 

Medgivande 
länsstyrelse(tid) 

Medgivande 
Regering(tid) 

Total tidsåtgång 

Ekerö     
Kungsberga Nej (10) Ja (16) - 26 
Munsö-Söderby Ja (6) - - 6 
Värmdö     
Brunn Nej (5) Nej (24)  29 
Eknö Nej (2) Ja (14) Ja (21) 37 
Haninge     
Gansta1 Nej (3) Nej (9) - 12 
Gansta2 Nej (4) Ja (7) - 11 
Österåker     
Lillnäs1 Nej (9) Nej (15) - 24 
Lillnäs2  Ja (3) - - 3 
Lillnäs3 Ja (7) - - 7 
Lillnäs4 Nej (3)�Ja (21) - - 21 
Norrö Nej (2) Ja (20) - 22 
Bolby Ja (3) - - 3 
Åttarö Ja (3) - - 3 
Tabell 2, handläggningstider för medgivanden enligt 4 kap. 25 a § FBL  
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Fastighetsägarna har idag ingen möjlighet att initiera ett planarbete och får därför i många fall 
sväva i ovisshet i väntan på en kommuns eventuella planläggning. Kommunerna kan idag när 
det gäller prövningen av 3 kap 3 § FBL vägra medgivande med hänvisning till detaljplanekra-
vet. Med nya PBL kommer en möjlighet för en enskild fastighetsägare att kräva ett planbe-
sked av kommunen. Den intressanta frågan i sammanhanget är om ett negativt planbesked 
innebär att det inte finns något detaljplanekrav att ställa vid nästkommande 3 kap 3 § FBL-
prövning för ”planbeskedsområdet”. Om tillämpningen skulle innebära detta skulle effekten 
för den enskilde fastighetsägaren vara att denne får tydliga besked och även ett ställningsta-
gande från kommunen. Å andra sidan skulle kanske kravet på kommunen att planlägga bli 
mer långtgående då man annars riskerar en okontrollerad exploatering i utvecklingsområden. 
Om planbeskedet får den betydelsen får framtida praxis utvisa. 
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5. Avslutande kommentarer 
När det gäller samråd enligt 4 kap. 25 § FBL fungerar det i praktiken, i de kommuner vi  
undersökt, lite annorlunda mot hur lagstiftaren hade tänkt sig. Man har överlag ganska långt-
gående rutiner för att utbyta information mellan de olika myndigheterna i samband med sam-
rådet. Vi anser att nyttorna med detta förfarande dock är ett flertal, speciellt i de fall det rör 
sig om samarbetet mellan en statlig lantmäterimyndighet och en kommunal planmyndighet. 
Genom samarbetet förbättrar myndigheterna sina relationer till varandra, både på individ och 
organisationsnivå, dels sker ett dubbelverkande informationsutbyte som inte bara ökar förstå-
elsen för respektive myndighets verksamhetsområde utan även främjar kompetensöverföring. 
 
Angående hänskjutandet enligt 4 kap. 25 a § FBL visar vår fallstudie tydligt på att hantering-
en hos de berörda instanserna både kan sättas ifråga vad gäller effektiviteten och i vissa fall 
även kompetensen. Det senare blir ofta tydligt i byggnadsnämndernas hantering där enskilda 
åsikter till synes väger tyngre än lagtolkningen. Vi anser att ett långtgående samarbete med en 
öppen och saklig dialog mellan plan- och lantmäterimyndighet kan innebära att risken för 
felaktig lagtillämpning och onödig tidsåtgång minimeras. 
 
Sammanfattningsvis är vår slutsats att ett långtgående samråd är en förutsättning för en effek-
tiv och rättssäker samhällsbyggnadsprocess. 
 



 

 50

6. Referenser 
 
Litteratur 
Agell & Malmström, 2003, Civilrätt, Liber AB, Malmö 
Bertil Wennergren, 2004, Offentlig förvaltning i arbete, Norstedts Juridik AB, Vällingby 
Bonde m.fl., 2009, Fastighetsbildningslagen en kommentar, Norstedts Juridik AB, Vällingby 
Bertil Bengtsson, 1999, Speciell fastighetsrätt Miljöbalken, Iustus Förlag, Uppsala 
Karlbro 2007, Markexploatering, Nordstedts Juridik AB, Vällingby 
 
Offentligt tryck 
Statsrådsberedningen, Myndigheternas föreskrifter, Ds 1998:43 
Proposition 1969:128 del B, förslag till fastighetsbildningslag  
Proposition 1985/86:90, om följdlagstiftning till den nya plan- och bygglagen 
Proposition 2009/10:170, En enklare plan- och bygglag 
Statens offentliga utredningar, SOU 2005:77, Får jag lov? Om planering och byggande. 
Lantmäteriets Regleringsbrev 2006, M2005/6373/A 
 
Internetkällor 
http://www.regeringen.se/sb/d/1522, 2010-09-14, Lagstiftningsprocessen, från initiativ till 
beslut,  
https://lagen.nu/om/rattskallor.html, 2010-10-02, Om rättsinformation 
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=2424, 2010-12-14, Division 
Fastighetsbildning 
 
Lantmäteriets interndokumentation 
Lantmäteriets projekt ”Enhetligt arbetssätt”, 2010, genom processledare Lisa Olsson 
Rutinbeskrivningar 
 
Lantmäteriakter 
0125-10/41, 0125-08/48, 0120-10/71, 0120-08/49, 0136-85/9, 0136-07/78, 0136-93/78, 0117-
04/87, 0117-03/85, 0117-03/28, 0117-01/50, 0117-08/105, 0117-10/43, 0117-08/14 
 
Återkallad ansökan, ej aktbildad 
Lantmäteriet diarienummer AB04619 
 
Muntliga källor 
Sara Engström, Lantmäterimyndigheten i Nacka 
Karin Lindgren Gardby, Lantmäterimyndigheten i Stockholm Stad 
Linda Lövkvist, Lantmäterimyndigheten i Södertälje 
Erik Persson, Lantmäteriet i Stockholms län 
Hans Rosén, Lantmäteriet i Stockholms län 
Karolina Larsson, Lantmäteriet i Stockholms län 
Kajsa Barkar, Lantmäteriet i Stockholms län 
Maria Lodin, Lantmäteriet i Stockholms län 
Ewa Brodén, Lantmäteriet i Stockholms län 
Martin Tevall, Lantmäteriet i Stockholms län 
Gustav Hector, Lantmäteriet i Stockholms län 
Stefan Eriksson, Lantmäteriet i Stockholms län  



 

 51

 
Figurer 
Figur 1, Lagstiftningsprocessen (wikipedia) 
Figur 2, Instansordningen 
Figur 3-4, 6-9, 11-13, från respektive akt 
Figur 5 och 10, Utdrag från AutoKa-Vy 2010-12-05 


