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Abstract

This theses has been written on commission from Lantmäteriet, which is the Swedish 
mapping, cadastral and land registration authority. The purpose of the thesis is to exam-
ine how commonly occurring it is with legal representatives and assistance in property 
formation procedures and to examine the reason people choose to use this possibility. 
According to law each person should be able to represent himself when participating in 
a property formation procedure and not rely on legal service as when in common court. 

For the study, information from acts registered in 2010 in Stockholm County and 
Blekinge County has been collected. Acts from both public authorities and municipal 
authorities make up data for the research.  

The collected data showed that there in Stockholm was 4 % of the property formation 
procedures where people chose to have an external representative, i.e person that 
weren’t already involved in the procedure.  In Blekinge there were 2 % of the property 
formation procedures where an external representatives were present. The municipality 
that had the highest percentage of external representatives present within their proce-
dures was Värmdö. A questionnaire study was performed with purpose to find out why 
people chose to hire a representative. A total of 162 questionnaires was sent out. The 
results from the questionnaire study showed that many made the choice to use legal rep-
resentatives and assistance due to lack of time and the feeling of not having the proper 
knowledge in the specific area. The study also showed that a majority of the properties 
where the owners chose to hire a professional representative had water areas. From the 
study it has been clear that a distrust against Lantmäteriet exists, both against the or-
ganization and against individual case administrators. 
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Sammanfattning

Uppsatsen har skrivits på uppdrag av Lantmäteriet och har för avsikt att undersöka hur 
vanligt det är med ombud och biträden vid lantmäteriförrättningar samt anledningen till 
att sakägare väljer att använda ombud och biträden. En studie har genomförts genom en 
datainsamling från två olika län, Stockholm och Blekinge. Underlaget utgörs av både 
statliga och kommunala lantmäteriförrättningar som registrerats under 2010. Studien 
ligger även till grund för en enkätundersökning som genomförts med syfte att hitta an-
ledningar till varför många sakägare väljer att anlita professionella ombud då detta in-
nebär en kostnad som sakägaren enligt lagstiftning inte ska behöva svara för.

Datainsamlingen som utfördes visade på att det i Stockholm län förekom externa ombud 
och biträden, dvs. ombud/biträden vilka inte redan var sakägare i förrättningen, i 4 % av 
de registrerade förrättningarna under 2010.  I Blekinge förekom externa ombud och bi-
träden i 2 % av de förrättningar som registrerades 2010. Den kommun där flest externa 
ombud och biträden procentuellt sett förekommit var Värmdö kommun. 

Den enkät som arbetats fram skickades ut till 162 personer totalt. Resultaten från en-
kätundersökningen visade att de vanligaste skälen att använda sig av ombud eller biträ-
de i lantmäteriförrättning är på grund av att personen känner att denne har för lite kun-
skap inom själva sakfrågan samt på grund av tidsbrist. Studien visar också att en majori-
tet av de som svarat på enkäten har fastigheter med vattenområde. Resultaten visar även 
på att viss misstro mot lantmäterimyndigheten finns, både mot organisationen som hel-
het samt mot enskilda förrättningslantmätare. Bland de personer som anlitat professio-
nell yrkesman är misstron mot lantmäterimyndigheten som störst. 

 



Förord 

Det här examensarbetet utgör den sista delen av min utbildning till civilingenjör inom 
samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är skrivet inom 
inriktningen för mark- och fastighetsjuridik och handledare för examensarbetet har Pe-
ter Ekbäck från avdelningen Fastighetsvetenskap samt Sofia Granström från Lantmäte-
riet i Liljeholmen/Stockholm varit.

Examensarbetet har skrivits på uppdrag av Lantmäteriet och har för avsikt att undersöka 
hur vanligt det är med ombud och biträden vid lantmäteriförrättningar samt anledningen 
till att sakägare väljer att använda sig av dessa. Arbetet grundar sig till stor del på den 
datainsamling jag gjort. Denna ligger även till grund för den enkätundersökning som 
sedan genomförts. Jag vill rikta ett stort tack till de sakägare som svarat på enkäten och 
därmed bidragit till de resultat jag kommit fram till. 

Jag har under min studie haft möjlighet att sitta på lantmäterikontoren i Liljeholmen och 
Gävle samt vid ett par tillfällen på den kommunala lantmäterienheten på Stockholm 
Stad för att arbeta med datainsamlingen. Jag vill tacka samtliga inblandade som bidragit 
till att jag kunnat genomföra min datainsamling. Jag vill också tacka Peter Ekbäck min 
handledare på institutionen som granskat mitt arbete och givit mig många bra råd under 
våra diskussioner. Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Sofia Granström på 
Lantmäteriet i Stockholm som har bidragit med hjälp och stöd med det praktiska arbetet 
samt givande kommentarer och hjälp med analyser.

Lina Bornegrim

Gävle, maj 2012
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Stockholms län har det under en tid förekommit professionella ombud vid lantmäteri-
förrättningar och anledning till detta kan vara de höga markvärden som råder, särskilt 
för fastigheter belägna nära eller i direkt anslutning till vatten.1 

Förrättningsprocessen är utformad så att varje fastighetsägare själv ska kunna deltaga i 
förrättningen oberoende av vilken förkunskap personen har i frågan. Detta konkretiseras 
i och med förrättningslantmätarens officialutredningsplikt som innebär att denne är 
skyldig att objektivt utreda samtliga faktorer som kan inverka på ärendet innan denne 
fattar beslut. Förrättningsförfarandet skiljer sig därmed markant från en domstolspro-
cess där ansvaret att presentera underlag och bevis i frågan ligger på parterna i målet. 
Med hänsyn till vad som sagts ovan innebär det att många som väljer att anlita ett pro-
fessionellt ombud betalar för en tjänst vilken till synes verkar onödig. Ändå verkar före-
komsten av professionella ombud relativt vanligt förekommande varför frågan är av in-
tresse att undersöka.

1.2 Syfte

Examensarbetets syfte är att studera frågan om hur vanligt det är med ombud och biträ-
den vid lantmäteriförrättningar och i vilken typ av förrättningar dessa oftast förekom-
mer. Det är också intressant att studera vilken typ av ombud och biträden aktuella sa-
kägare väljer att representeras av, dvs. hur stor andel av de externa ombuden och biträ-
den som utgörs av professionella yrkesmän och hur stor andel som utgörs av släkting, 
familj, vän etc. Målet är att kunna utvärdera och reflektera kring varför professionella 
juridiska ombud anlitas och i vilken omfattning, samt hur detta eventuellt påverkar 
lantmäterimyndighetens kontakt med sakägaren.  

1.2.1 Avgränsningar 

I min undersökning har jag valt att enbart studera de fall som berör fysiska personer och 
alltså inte inkludera juridiska personer. Att juridisk person tilldelar annan fullmakt är 
mycket vanligt förekommande och ingen konstighet varför jag valt att exkludera dessa 
från min studie.
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1 Ämnet har intresserat mig då det vid flera tillfällen, så väl under mina studier som den praktik jag haft 
under min studietid diskuterats.  



1.3 Hypotes

Min grundläggande hypotes är att fastigheters tillgång till vattenområde kan vara en bi-
dragande faktor till att sakägare väljer att använda sig av externa ombud 2, dels på grund 
av ett högre markvärde men också det faktum att vatten kan utgöra en osäkerhet i grän-
ser vilket kan öka viljan att få hjälp i en förrättning. En ytterligare faktor som kan tänkas 
påverka viljan att använda sig av ett ombud eller biträde vid förrättning är vilket person-
ligt värde sakägaren tilldelar sin fastighet. Min tanke här är att fastighetsägare med ett 
högt affektionsvärde till sin fastighet är mer benägna att anlita ett ombud eller biträde. 
Exempel på fastighet där ägaren har ett högt affektionsvärde kan vara en släktgård eller 
fastighet som gått i arv. I dessa fall tillskriver ägaren fastigheten ett personligt värde 
som är högre än marknadsvärdet vilket motiverar ägaren att betala för en juridisk tjänst 
för att skydda det egna värdet.

En annan anledning, som säkerligen förekommer, till varför sakägare väljer att företrä-
das av ombud eller biträdas i förrättning är situationer där sakägaren känner att denne 
har för lite kunskap och därför överlåter ansvaret på en extern part. Viktigt att belysa i 
dessa fall är förrättningslantmätarens officialutredningsplikt och att bevisframställning 
från sakägarens sida inte är nödvändig för en korrekt och rättssäker process samt be-
slutsfattande i frågan. Trots förrättningslantmätarens officialutredningsplikt verkar det 
förekomma någon slags tro hos vissa sakägare att en mer aktiv part i frågan ska kunna 
påverka ärendets utfall. Utifrån dessa tankar har jag i arbetet även valt att genom spelte-
oretisk utgångspunkt studera om en mer aggressiv eller offensiv förhandlingsstrategi 
kan påverka den andre parten att agera på det sätt så att maximalt utfall tillfaller den of-
fensiva parten, dvs. den som valt att anlita ombud eller biträde.   

1.4 Metod

En studie har genomförts för att kunna skapa en övergripande bild över hur vanligt det 
är att sakägare väljer att företrädas eller biträdas av en extern part i lantmäteriförrätt-
ning. Studien grundar sig i en jämförelse mellan Stockholms län och Blekinge län. Syf-
tet är att jämföra ett större län med ett mindre, både i avseende på befolkning och stor-
lek. Med stöd av ovan nämnda hypotes var kravet för jämförelseobjekten också att de 
låg i anslutning till vatten.

Studiens första skede bestod av en översiktlig inventering av förrättningsakter från de 
båda länen. De akter som studerats utgör förrättningar hos både statliga och kommunala 
lantmäterimyndigheter. Datainsamlingen bestod i att gå igenom samtliga förrättningar 
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som registrerats i de båda länen under år 2010. De aktuella förrättningsakterna söktes 
upp i Lantmäteriets digitala arkiv.3 Ur förrättningsakterna kunde det utläsas om någon 
av sakägarna givit fullmakt åt annan eller blivit biträdd under förrättningen. Jag ville 
utifrån dataunderlaget avgöra i vilken kommun förekomsten av ombud och biträden  
varit störst samt göra en klassificering av den typ av förrättningsåtgärd där ombud och 
biträden oftast förekommit.

Då data sammanställts skickades en enkät ut (se bilaga 1) till de sakägare som utifrån 
förrättningsmaterialet framgick hade företrätts av externt ombud eller haft följe av ex-
ternt biträde.  Syftet med enkäten var främst att kunna ta del av vilka orsaker som ligger 
till grund då sakägare väljer att företrädas/biträdas av annan.

1.5 Disposition

Uppsatsens första del fokuserar på lantmäterimyndighetens arbete samt tyngdpunkterna 
i förrättningsförfarandet och dess utmärkande egenskaper. 

Kapitel 2 avser att förklara förrättningsprocessen och den arbetsgång som följs då ansö-
kan om lantmäteriförrättning gjorts. Därefter följer kapitel 3 vilket avser att klargöra 
sakägarens roll i lantmäteriförrättningen samt dennes ställning och de skydd som finns 
för denne vid markreglerande åtgärder. 

I kapitel 4 görs en jämförelse mellan förrättningsförfarandet och processen vid allmän 
domstol. Kapitlet syftar till att belysa de skillnader som finns mellan de två olika förfa-
randena och då främst hur bevisbördan i ärendena fördelas mellan parterna och den dö-
mande instansen. 

I mitt teoriavsnitt har jag även valt att introducera ett kapitel vilket jag kallar strategiskt 
beteende och förhandling (kap. 5). I detta kapitel förklarar jag i korthet de incitament 
den enskilde fastighetsägaren har att agera strategiskt vid kommande förändringar i fas-
tighetsindelningen. Detta strategiska beteende exemplifieras genom ett så kallat ägande-
spel. Förrättningsförfarandets betydelse för överenskommelse vid förhandling belyses 
särskilt.

Uppsatsens empiriska del utgörs av presentation av den inventering av akter som ge-
nomförts samt den enkät som skickats ut till berörda sakägare. Detta avsnitt följs av 
analys och slutsatser. 

4

3 Undantaget är Stockholm kommun där åtkomst av akterna skedde från deras lokala system. 



2 Lantmäteriförrättningar

2.1 Beskrivning av lantmäterimyndighetens verksamhet 

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Processen kring denna indelnings genomfö-
rande är lantmäterimyndigheternas uppdrag. I Sverige finns det statliga lantmäterimyn-
dighetskontor på 90 orter samt kommunala kontor i 38 av landets kommuner (Lantmäte-
riet, 2012 a.). Dessa kontor ansvarar för fastighetsbildningen i landet. Genom en lant-
mäteriförrättning kan en fastighetsindelning förändras. Detta kan ske genom nybildning 
eller ombildning av fastigheter eller rättigheter men också genom åtgärder som möjlig-
gör att intressen som är gemensamma för flera fastigheter lättare kan samordnas. 

Uppgörelser och fördelningar som berör mark och rättigheter till mark är ofta komplexa 
och kräver genomarbetade regler. Därför har det utarbetats institutioner och regler för 
hur fastighetsbildning får gå till. Det är viktigt att processen är rättssäker och opartisk. I 
Sverige har man valt att decentralisera makten genom att huvudansvaret för fastighets-
bildningen ligger på statliga regionala kontor samt kommunala kontor i de fall kommu-
ner valt att inrätta sådana. På det sättet sker besluten nära de berörda fastighetsägarna. 

Initiativet till ändring av mark och rättigheter knutna till denna ligger på fastighetsäga-
ren och myndigheten fattar beslut om ansökt ärende i enlighet med fastighetsbildnings-
lagen (1970:988). I de fall som berör fastighetsbildning inom plan måste fastighetsbild-
ningen anknyta till det befintliga plansystemet. Sveriges kommuner har planmonopol 
vilket innebär att den fysiska planläggningen är en kommunal angelägenhet och att be-
fogenheten att anta planer ligger hos kommunen (1 kap. 2 § PBL). Lantmäterimyndig-
hetens arbete är därför att bedöma om ansökt åtgärd är möjlig utifrån de förutsättningar 
och bestämmelser som finns.

2.2 Förrättningsförfarandet           

Fastighetsbildningsmyndighetens arbete regleras först och främst genom fastighetsbild-
ningslagen (1970:988). Eftersom fastighetsbildning är en service som tillhandahålls av 
en myndighet regleras arbetet subsidärt av förvaltningslagen (1986:223). Hur själva för-
rättningsförfarandet ska gå till regleras i 4 kap FBL. 

En förrättning ska handläggas på den ort där berörda fastigheter ligger (4 kap. 7 §). För 
att förrättning ska kunna genomföras måste en ansökan om fastighetsbildning göras hos 
lantmäterimyndigheten. Ansökan ska vara skriftlig och ange den åtgärd som fastighets-
ägaren vill ha genomförd samt vilka fastigheter som berörs. Vad fastighetsägaren vill få 
genomfört ska preciseras i ett yrkande, om alternativ till utförande finns ska fastighets-
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ägaren rangordna dessa. Handlingar som köpeavtal och andra överenskommelser ska 
bifogas ansökan.  Ansökan ska skrivas under av fastighetsägaren eller dennes ombud (4 
kap. 8 §). Vid klyvningsåtgärd räcker det att en av fastighetsägarna skriver under ansö-
kan (11 kap. 1 §). Om ansökan är ofullständig och inte kan ligga till grund för lantmä-
teriförrättning kan lantmäterimyndigheten begära att sökanden avhjälper bristen, om 
denne inte gör detta får ansökan avvisas (4 kap. 9 §). Om önskemål om fastighetsbild-
ning inte går att genomföra avvisas ansökan eller så ställs förrättningen in. 

Då lantmäterimyndigheten får in ansökan utreder förrättningslantmätaren vilka som är 
sakägare i ärendet. Detta är en del i lantmäterimyndighetens officialutredningsplikt. De 
som bedöms vara sakägare har skyldighet att informera förrättningslantmätaren om  
omständigheter som kan påverka ärendet, som exempelvis olika rättighetshavare. Om 
det finns en osäkerhet kring vem av flera som äger en fastighet behandlas samtliga som 
sakägare (4 kap. 11 §). Sakägaren kan välja att företrädas/biträdas av ett ombud, dock 
framgår av 4 kap. 13 § att detta ombud eller biträde inte får vara god man eller förrätt-
ningslantmätare vid det lantmäterikontor denne tillhör. Samma gäller om person på nå-
got sätt i sin tjänst tidigare haft med det specifika ärendet att göra.

Förrättningslantmätaren utreder sedan vilka möjligheter det finns att genomföra den 
sökta fastighetsbildningen. Denna utredning grundas på de regler som gäller för fastig-
hetsbildning samt genom beaktande av de planer och fastighets- och inskrivningsupp-
gifter som finns. Lämplighetsvillkoren i 3 kap måste alltid vara uppfyllda för att förrätt-
ningen ska få genomföras (jfr avsnitt 3.2.1). Skyddet för enskilda intressen är till viss 
del dispositiva och överenskommelse mellan fastighetsägarna kan ofta ligga till grund.

En annan viktig del i lantmäterimyndighetens officialutredningsplikt är de sammanträ-
den som ska hållas inom förrättningen. Sammanträde ska i regel hållas men undantag 
får ske så länge motstridiga intressen eller hinder mot den sökta förrättningsåtgärden 
inte finns (4 kap. 14 §). Sammanträde behöver dock inte genomföras då det är uppenbart 
att förrättningen inte kan genomföras eller då ansökan ska avisas. Syftet med samman-
trädet är att förrättningslantmätaren och sakägarna får träffas och diskutera igenom den 
aktuella åtgärden. För förrättningens genomförande är det viktigt att samtliga sakägare 
är med på dessa sammanträden och bevakar sina intressen. Då sammanträde hålls ska 
lantmätaren redogöra för åtgärden och sakägare ska få möjlighet att yttra sig (4 kap. 
14 §). 

Förrättningslantmätaren för också så kallade samråd med kommunen och de myndighe-
ter som berörs av förrättningen. Syftet med samråden är att den aktuella myndigheten 
ska få ge sin syn på saken i ett tidigt skede så att förrättningen genomförs så smidigt 
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som möjligt. Om hinder finns är det viktigt att dessa förs fram i ett tidigt skede för att 
kunna bedöma förrättningens fortsatta genomförande. Frågor som tas upp i dessa sam-
råd kan beröra bygglov, utfartsvägar, vatten och avlopp, naturvårdsbestämmelser mm. 

När de juridiska delarna i förfarandet har kontrollerats och godkänts ska den nya indel-
ningen utmärkas på marken genom fältarbete. Fältarbete kan innebära utstakning, ut-
märkning och inmätning av nya gränser. Den nya indelningen förs också över på en kar-
ta och i system för geografisk information.

En förrättning ska protokollföras och samtliga handlingar i ärendet ska sammanfogas till 
en förrättningsakt (4 kap. 16 §). Beroende på förrättningens karaktär fattas olika beslut. 
Vid en förrättning fattas ett fastighetsbildningsbeslut som vid behov redovisar skälen till 
beslutet. Om ersättning ska betalas mellan sakägarna redovisas detta i ett särskilt ersätt-
ningsbeslut. Om mark byter ägare tas beslut om tidpunkt för tillträdet. Andra beslut som 
kan förekomma är fastighetsbestämningsbeslut, anläggningsbeslut och ledningsbeslut. 
Förrättningskostnadernas fördelning mellan sakägarna bestäms genom ett särskilt be-
slut. I vissa fall kan en förrättning inte genomföras och då fattas ett inställandebeslut. 
När alla moment i ärendet är klara avslutas förrättningen. Det sker genom ett särskilt 
avslutningsbeslut. 

Beslut kan överklagas av sakägare och detta görs skriftligen till mark- och miljödomsto-
len. Överklagan ska ske inom fyra veckor från det att förrättningen avslutades eller 
ställdes in. Om inte någon av sakägarna har överklagat förrättningen registreras denna. 
När förrättningen registreras är fastighetsbildningen fullbordad, nybildade fastigheter 
får då en egen fastighetsbeteckning. 

Förrättningsprocessen i sin helhet beskrivs av figur 1.
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Redovisning i 
fastighetsregistret

Förrättningsakt

Offentlighet BesvärstidBeslut

• Fastigheter och ägare 
som berörs

• Samråd m.m

• Yrkanden
• Information och dis-

kussion
• Juridisk prövning
• Förslag till beslut

Utredning, 
kontakter

Fältarbete, 
karta

SammanträdeAnsökan

Figur 1. Förrättningsprocessen (Lantmäteriet, 2012 b.)

2.3 Fastighetsbildningsåtgärder 

Fastighetsbildningslagen delar upp möjliga fastighetsrättsliga åtgärder i nybildning och 
ombildning av fastighet samt fastighetsbestämning. Nybildning av fastigheter kan ske 
genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning.

Ombildning av fastigheter sker genom någon form av fastighetsreglering av mark eller 
tillhörande rättigheter men innebär inte att ny fastighet bildas. Exempel på sådana åt-
gärder kan vara:

• Överföring av mark eller 3D-utrymme från en fastighet eller samfällighet till 
annan fastighet eller samfällighet

• Bildande av samfällighet
• Överföring av andel i samfällighet från en fastighet till en annan 
• Bildande, ändring eller upphävande av servitut
• Överföring av byggnader eller andra anläggningar som berörs av servitut från 

en fastighet till en annan.
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
     (5 kap. 1 § FBL)
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Fastighetsbestämning är ytterligare en åtgärd som kan genomföras inom FBLs ramar. 
Vid fastighetsbestämning klargörs fastighetens utformning, läge, rättigheter etc. Fastig-
hetsbestämning kan även innefatta utredning av om ett servitut eller en ledningsrätt gäl-
ler, om byggnader och andra anläggningar hör till en fastighet samt vilken omfattning 
en gemensamhetsanläggning har (14 kap. 1 § FBL). Det som beslutas vid förrättningen 
blir rättsligt bindande.4 Vid fastighetsbestämning gäller inte de skydd för allmänna in-
tressen som regleras i 3 kap. FBL (jfr avsnitt 3.2.1). 

Övriga åtgärder lantmäterimyndigheten kan handlägga men som regleras i annan lag-
stiftning är:

• Ledningsförrättning - Ledningsrättslagen, LL, (1973:1144)
• Anläggningsförrättning - Anläggningslagen, AL, (1973:1149). Med en an-

läggningsförrättning kan ett intresse som är gemensamt för flera fastighets-
ägare samordnas, exempelvis väg. 
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3 Sakägarens ställning vid markreglerande åtgärder 

3.1 Sakägare

Då denna studie avser att belysa frågan om närvaron av ombud och biträden vid lantmä-
teriförrättningar utifrån ett sakägarperspektiv finner jag det nödvändigt att ytterligare 
förklara sakägarbegreppet och dess innebörd.

Sakägare är de fastighetsägare eller andra eventuella rättighetshavare som berörs av en 
lantmäteriförrättning. En förrättningsåtgärd sker ofta på enskilt initiativ även om ett fler-
tal situationer utgörs av ärenden där officialinitiativ av lantmäterimyndigheten tas. Det 
enskilda intresset kan dock påverka andra fastighetsägare och därför måste dessa få 
chans att yttra sig i frågan och ges möjlighet att bevaka sina intressen.

Vilka som bedöms vara sakägare utreds av förrättningslantmätaren i det inledande ske-
det av förrättningen. Om en fastighet bytt ägare och förvärvet vid fastighetsbildningens 
genomförande inte har blivit fullbordat räknas både överlåtaren och förvärvaren som 
sakägare. Om en samfällighetsförening är sakägare i förrättning är föreningen sakägare 
och inte delägarna var för sig (4 kap. 11 § FBL).

Sakägarbegreppet innebär i princip att person kan initiera ett ärende, framställa yrkan-
den samt överklaga beslut och domar etc. (Ekbäck, 2000, s. 200). En sakägarkrets uti-
från FBLs mening innebär att information som berör förrättningen endast blir tillgänglig 
för denna krets. Möjligheten att påverka för personer som inte bedöms vara sakägare 
blir mycket liten samtidigt som de personer som ingår i sakägarkretsen får större tyngd 
bakom sina åsikter (Ekbäck, 2000, s. 201).

Sakägare har rätt att anlita ombud eller biträde att föra sin talan vid en lantmäteriförrätt-
ning (9 § FL). För att ombudet enligt juridisk mening ska kunna företräda sakägaren i 
ord och handling måste denna ha en fullmakt från sakägaren (Ekbäck, 2009, s. 89). 
Denna fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig och den ska ange de begränsningar 
som eventuellt finns i ombudets befogenheter.

3.2 Behovet av samordning mellan allmänna och enskilda intressen 

För att kunna utveckla ett väl fungerande samhälle krävs att samordning mellan olika 
allmänna och enskilda intressen sker. Detta påverkar fastighetsägarens ställning och 
dennes äganderätt. Om äganderätten helt och fullt skulle tilldelas varje fastighetsägare 
utan begränsningar skulle besluten tagna av dessa individer kunna försämra omgivning-
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en och orsaka stora samhällspåverkningar. Detta motiverar restriktioner i äganderätten 
och en samordning av allmänna och enskilda intressen.5 

Att upprätta regler och system för markanvändningen är mindre kostsamt än om varje 
fastighetsägare själv skulle förhandla om varje enskild fråga då oenighet med andra fas-
tighetsägare uppstår. Kostnader för den typen av förhandling utgör en transaktionskost-
nad vilken skulle bli mycket stor om praxis för reglering av markanvändning var genom 
avtal mellan enskilda intressenter (Coase, 1960). Fastighetsägarens äganderätt innehas 
därför med vissa begränsningar. Dessa begränsningar är nödvändiga för att tillskapa 
samhällsfunktioner och samhälleliga ekonomiska vinster vilka delas mellan invånarna. 

Som exempel på allmänna intressen som majoriteten av invånarna i samhället vinner på 
kan olika infrastrukturlösningar och naturbevarande åtgärder ges. De enskilda intressena 
utgörs av de privata fastighetsägarnas individuella intressen som rör den egna markan-
vändningen. Ofta behövs mark tas i anspråk för olika intressen, dessa kan vara både 
allmänna men också enskilda då det innebär att en mer ändamålsenlig markanvändning 
kan uppnås. Ett väl fungerande system som av samhällsinvånarna också betraktas som 
rättvist är nödvändigt för att kunna reglera denna typ av markfrågor. 

3.2.1 Fastighetsbildningslagens skydd för allmänna intressen 

En fastighetsbildningsåtgärd måste uppfylla en rad villkor som finns till skydd för all-
männa intressen för att få genomföras. Lantmäterimyndighetens roll är att utreda vilka 
allmänna intressen som berörs av den specifika fastighetsbildningsåtgärden och i vilken 
omfattning samt beakta dessa i sitt beslut. Lantmäterimyndigheten har skyldighet att i 
sin utredning samråda med andra myndigheter och kommuner som berörs av åtgärden.  

De offentliga organen vi har i vårt samhälle är representanter för de allmänna intressena. 
Exempel på allmänna intressen kan vara natur- och kulturvärden, hushållning av energi 
och vatten, förebyggande av störningar, skydd mot olyckor mm. Miljöbalken är ett ex-
empel på lagstiftning vilken utifrån ett miljöperspektiv har upprättats för att skydda och 
bevaka allmänna intressen.  

Utgångspunkten för alla fastighetsbildningsåtgärder är att dessa ska ske i enlighet med 
ett rationellt nyttjande av marken (prop. 1969:128). Det ligger i allmänhetens intresse 
att marken förvaltas på ett rationellt sätt som bevarar fastigheternas värden. I fastighets-
bildningslagens 3 kap. finns bestämmelser med avsikt att utvärdera den aktuella åtgär-
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den utifrån ett antal allmänna lämplighetsvillkor. Dessa villkor måste vara uppfyllda för 
att fastighetsbildningsåtgärden ska få genomföras.6 Det första villkoret som ställs är att 
en fastighetsbildningsåtgärd måste medföra att fastigheten blir varaktigt lämpad för sitt 
ändamål (3 kap. 1 § FBL). Detta innebär att ny- och ombildning av fastigheter måste 
generera i en fastighetsindelning där samtliga fastigheter har tillgång till väg samt be-
hövliga VA-lösningar. Fastighetens utformning berörs här också särskilt och en realis-
tisk och funktionell utformning anses nödvändig för att åtgärden ska godkännas. Be-
dömningen görs utifrån fastighetens syfte och framtida användning. 

Planvillkoret som redogörs för i 3 kap. 2 § innebär att fastighetsbildningsåtgärd som 
sker inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser inte får gå 
emot planens intentioner och bestämmelser. Mindre avvikelser får dock genomföras. 
För fastighetsbildning som sker inom område som inte omfattas av detaljplan får sådan 
inte ske om det skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, innebära att 
olämplig bebyggelse uppstår eller att det skulle bli svårare att arbeta fram lämpliga pla-
ner och bestämmelser för området (3 kap. 3 §). 

I de fall där ny fastighet ska anslutas till allmän väg får fastighetsbildningen endast ge-
nomföras då denna anslutning inte medför olägenheter för den allmänna trafiksituatio-
nen (3 kap. 4 § FBL). 

Det finns i lagtexten även särskilda bestämmelser för jordbruk, skogsbruk och fiske (3 
kap. 5-8 §§ FBL) vilka i princip medför att fastighetsbildning inte får genomföras så att 
dessa näringar på något sätt minskar i ekonomiskt utbyte och lönsamhet.

3.2.2 Fastighetsbildningslagens skydd för enskilda intressen vid tvångsvisa åtgärder

Ofta strider inte bara ett allmänt intresse mot ett enskilt, utan vanligt är också att två en-
skilda intressen strider mot varandra. Det är då särskilt viktigt att det finns regler som 
möjliggör att på ett objektivt och rättssäkert sätt kunna avgöra vilket av dessa intressen 
som ska främjas. 

Fastighetsbildningslagen utgör ett grundläggande ramverk för situationer då två enskil-
da intressen ska samordnas, lagstiftningen är när det gäller skydd för de enskilda intres-
sena till stor del dispositiv och innebär att fastighetsägarna kan förhandla och komma 
överens sinsemellan. I vissa fall uppstår tvångssituationer där lantmäterimyndigheten  
kan ta initiativ till beslut (jfr. avsnitt 5.4).
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Fastighetsbildningslagen har som utgångspunkt att överenskommelser ska ske och att en 
kompromiss ofta är bättre då motstridiga intressen finns. Dock finns det utrymme att 
genom vissa åtgärder uppnå önskad förändring genom tvång. I dessa fall är det av stor 
vikt att de enskilda intressen som representeras av en ensam individ eller en mindre 
grupp kan skyddas på ett rättssäkert sätt.   

De legala tvångsmöjligheter som ges utrymme i fastighetsbildningslagen berör ombild-
ning av fastigheter, liknande bestämmelser finns också i LL och AL. Bestämmelser om 
fastighetsreglering finns i 5-9 kap. FBL. Fastighetsreglering sker oftast utifrån överens-
kommelse, men långt ifrån alltid. I FBL ställs ett antal villkor upp för att skydda enskil-
da intressen, dessa är dispositiva varför överenskommelser som avviker från dessa vill-
kor får ske. Då överenskommelse inte ligger till grund måste samtliga av dessa skydds-
villkor vara uppfyllda (5 kap. 18 § FBL). Viktigt att belysa är att villkoren som finns för 
att skydda de allmänna intressena alltid måste vara uppfyllda, oavsett om överenskom-
melse ligger till grund eller inte. De villkor som ställts upp i 5 kap. FBL för att skydda 
de enskilda intressena är:

Båtnadsvillkoret (5 kap. 4 § FBL). Innebär i korthet att fastighetsreglering får genomfö-
ras om fastighetsindelningen efter genomförd åtgärd blir mer lämplig eller att en mer 
ändamålsenlig markanvändning kan uppnås. Fördelarna med åtgärden ska vara större än 
de kostnader och olägenheter förrättningen medför.  

Förbättringsvillkoret (5 kap. 5 § 1 st. FBL). Innebär att fastighetsreglering får genomfö-
ras om åtgärden är nödvändig för att förbättra fastigheten. Kravet gäller inte då åtgärden 
syftar till att få fastigheten att bättre stämma överens med gällande detaljplan eller järn-
vägsplan.

Opinionsvillkoret (5 kap. 5 § 2 st. FBL). Innebär att om någon annan än sakägare ansökt 
om förrättning eller om den slutliga åtgärden måste göras mer omfattande än vad som 
krävs för att den sökandes fastighet ska förbättras, får inte regleringen genomföras om 
de som har väsentligt intresse i saken motsätter sig regleringen och har giltiga skäl för 
detta. Dock framgår av lagtexten att detta inte gäller om behovet av regleringen är syn-
nerligen angeläget.

Byggnadsskyddet (5 kap. 7 § FBL). Regleringen får inte genomföras om det innebär att 
mark tillsammans med byggnad överförs till annan fastighet eller samfällighet. Detta 
kan frångås då byggnaden tillhör annan rättighetshavare och denne försäkras att ha 
samma rätt och behålla byggnaden på samma mark. Detta kan även frångås om byggna-
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den har obetydligt värde och åtgärdens genomförande innebär att en mer ändamålsenlig 
markanvändning uppnås. 

Skyddet för elektriska starkströmsledningar (5 kap. 7 § 3 st. FBL). Mark där denna typ 
av ledning finns får bara överföras till annan fastighet om ledningens ägare har samma 
rätt även efter regleringen.

Fastighetsskyddet (5 kap. 8 § FBL). Detta villkor ställer upp krav på att den fastighet 
som berörs av regleringen inte får ändras så att dess graderingsvärde minskas eller ökas 
så att det uppkommer olägenheter för ägaren.

3.3 Kort kommentar om äganderättens status genom åren 

Gemensamt för samtliga lagar som är tillämpliga inom de olika områdena som berör 
markanvändningen är fastighetsägarens position samt hur mycket, och på bekostnad av 
vad dennes äganderätt ska skyddas.

Den svenska äganderätten och hur stark denna ska vara har länge varit ett politiskt käns-
ligt ämne. På 1970-talet fördes en tämligen extrem politik i frågan där det allmänna in-
tresset oftast ansågs vinna över det enskilda. Detta kan exemplifieras med tidigare ex-
propriationsregler samt regler för byggande av väg som är kvarlevor från 70-talets soci-
alistiska politik. 

I slutet på 1980-talet ändrades synen på äganderätten något. Åsikten att de enskilda in-
tressena skulle ha ett större skydd började ta form och man ansåg att i vissa fall kunde 
enskilda och allmänna intressen vara förenliga. Från år 1995 har Europa-konventionen 
varit en del i svensk rätt vilket i avseende på äganderätten tydligast exemplifieras med 
bestämmelsen om egendomsskydd i regeringsformens 2 kap 15 § vilken lyder:

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 
allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 
eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 
krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.” 

Med allmänt intresse menas här att de samhällsekonomiska fördelarna med förvärvet 
ska vara större än nackdelarna som uppstår av åtgärden (Kalbro & Lindgren, 2010, s. 
98). I många situationer ställs de allmänna intressena mot ett enskilt intresse och en av-
vägning måste göras mellan dessa. Argumenten kring en sådan avvägning är ofta resul-
tatet av det rådande samhällsklimatet vilket också speglas i de lagbestämmelser som 
utarbetas. De enskilda intressena har i dag ett högre värde än de tidigare haft.
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4 Fastighetsbildning kontra domstolsförfarandet

För att visa på skillnaderna mellan ett förrättningsförfarande och ett domstolsförfarande 
och därmed förtydliga att särskild juridisk kompetens ej behövs vid ett förrättningsförfa-
rande följer här ett kort kapitel som avser att belysa dessa distinktioner. 

Vid allmän domstol delas tvistemål in i dispositiva och indispositiva mål. De mål där 
förlikning är tillåten kallas för dispositiva och de mål där förlikning ej får ske benämns 
indispositiva. När det gäller de indispositiva målen anser sig staten ha ett sådant intresse 
i själva sakfrågan att en enskild part inte ensam ska kunna påverka hur tvisten avgörs. I 
de indispositiva målen kan domstolen därför verka självständigt och behöver inte gå 
efter parternas yrkanden och grunder (Kulin-Olsson, 2009).

I det svenska rättssystemet sköts rättsskipning av domstol medan förvaltningen av of-
fentliga angelägenheter sköts av statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Syf-
tet med förvaltningen är att genom beslut reglera frågor vilka part ansöker om i ett ären-
de (Kulin-Olsson, 2009). Domstolens uppgift är att se till att mål och ärenden kommer 
till avgörande. En jämförelse med förrättningsförfarandet visar att ett förrättningsbeslut 
alltid kan överklagas. Handläggningen av förvaltningsärenden regleras genom förvalt-
ningslagen (1986:223) men även genom speciallagstiftning vilket i fastighetsbildnings-
fallet utgörs av fastighetsbildningslagen (1970:988).

De främsta olikheterna mellan domstols- respektive förrättningsförfarandet är hur man 
valt att fördela utredningsplikten på parterna och den dömande instansen. Parterna i en 
förrättning har inte samma möjlighet som i domstol att få ersättning för nedlagd tid eller 
utredningsarbete. I en domstolsprocess finns möjlighet att få sin kostnad svarad för av 
den andre parten under förutsättning att parten vinner målet. Alternativt är de flesta hus-
håll på något sätt försäkrad mot en sådan kostnad som de flesta domstolstvister utgör. 
Det faktum att det inte lönar sig för sakägaren att i en förrättning själv lägga ner ett stort 
arbete på att skaffa fram underlag minskar incitamenten att själv lägga pengar på utred-
ningsskedet och i de flesta fallen respekteras myndighetens roll och det finns en trovär-
dighet i den utredning förrättningslantmätaren utför. Hur förrättningskostnaden ska för-
delas mellan sakägarna i ärendet regleras i FBL. 

Förrättningsförfarandet ger utrymme för att mer flexibla lösningar kan nås än vid dom-
stolsprövning och i och med detta blir ofta kostnaden mycket lägre vilket är en av för-
rättningsförfarandets största fördelar (SOU 2003: 111).
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Vad som särskilt särskiljer lantmäterimyndighetens arbete från ett dispositivt mål vid 
allmän domstol är att lantmäterimyndigheten har så kallad officialutredningsplikt. Detta 
innebär att myndigheten måste utreda det som kan ha betydelse för förrättningens ge-
nomförande. Utifrån dessa fakta fattar myndigheten sitt beslut utifrån hur situationen 
blir mest lönsam utifrån de enskilda och allmänna intressen som föreligger. Beslutet 
grundas alltså inte, som vid rättegång, på den bevisning sakägarna i förrättningen pre-
senterar. Vad som mer specifikt innefattas av officialutredningsplikten framgår av 4 kap. 
FBL.

Som nämndes ovan är den grundläggande principen för domstolsförfarandet att dessa 
ärenden alltid ska avgöras. Detta kan ske genom dom, tredskodom, slutligt beslut eller 
förlikning. De lagar som generellt är tillämpliga i samband med handläggning av mål 
och ärenden i domstol är rättegångsbalken (1942:740), lagen om domstolsärenden 
(1996:242) samt regeringsformen (1974:152). Nedan sker en kort beskrivning av pro-
cessen från inledningsskede till avslutande dom (jfr avsnitt 2.2). 

För att ett ärende ska kunna tas upp i domstol måste en skriftlig anmälan, ansökan eller 
överklagan ha lämnats in. Domstolen utreder ärendet och ser till att det som kan vara av 
betydelse tillskrivs ärendet. Domstolen har som uppgift att se till att otydligheter och 
ofullständigheter i parternas framställan avhjälps, detta görs genom att ställa frågor rik-
tade till parterna (12 § LOD). Domstolen prövar det parterna i målet lagt fram och avgör 
sedan ärendet genom dom (17. kap. 1 §, 30 kap. 1 § RB). Om det förekommer rätte-
gångshinder får domstolen avvisa målet. Domstolen kan också avskriva ett mål, detta 
sker då talan återkallas.  

Domstolsförfarandet som sådant karaktäriseras av en rad principer vilka kan jämföras 
med förrättningsförfarandets skeenden. Förhandlingsprincipen är den första av de prin-
ciper jag valt att belysa och denna innebär i stort sett att det är parterna i målet som ska 
se till att målet blir utrett. Inom ramarna för förhandlingsprincipen ingår också den så 
kallade dispositionsprincipen vilken innebär att det i dispositiva mål endast är någon av 
parterna i tvisten som kan initiera rättegång. Principen klargör också att det är parternas 
yrkanden och grunder, och ingenting annat, som ligger till grund för domstolens avgö-
rande beslut (17 kap. 3 § RB). Detta är i likhet med förrättningsförfarandet som också 
endast kan och får behandla det som yrkats i ansökan. 

Officialprincipen är ytterligare en grundsats vilken speglar domstolsförfarandets karak-
tär. Denna princip ger domstolen möjlighet att rikta frågor till parterna och vittnen samt 
att i de dispositiva målen verka för förlikning mellan parterna. Att verka för förlikning 
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mellan parterna kan jämföras med lantmäterimyndighetens arbete där grundtanken vid 
oenighet mellan parter är att uppnå överenskommelse (jfr avsnitt 5.4).    
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5 Strategiskt beteende och förhandling 

5.1 Incitament för strategiskt beteende vid markreglerande åtgärder 

Fastighetsbeståndet kan sägas utgöra ett oelastiskt utbud. Utbudselasticiteten anger hur 
känsligt utbudet är för variationer i priset (Axelsson, Holmlund, Jacobsson, Löfgren och 
Puu, 1998, s. 161). Att utbudet är oelastiskt innebär att den utbjudna kvantiteten föränd-
ras procentuellt mindre än priset varför fastighetspriserna stiger relativt mycket. Då ytt-
re omständigheter skapar värdet av investeringen i fastigheten innebär detta ett riskfyllt 
ägande. För att gardera sig mot riskfyllda investeringar kan, enligt Skogh och Lane 
(2000, s. 151), fastighetsägaren agera på två sätt; antingen sprider denne ut sina investe-
ringar i olika tillgångar, om detta innebär fler fastigheter finns fortfarande riskmomentet 
kvar, eller så agerar fastighetsägaren politiskt för att på så vis skydda sin investering. Då 
omvärldsfaktorer skapar värdet på fastigheten, dvs. investeringen, skapas incitament att 
försöka påverka eller kontrollera dessa händelser. Som exempel på en sådan yttre på-
verkan kan nämnas kommunens planarbete. 

En detaljplan reglerar hur fastighetsägaren kan använda sin fastighet och vilka slags op-
tioner fastigheten har, alltså vilka möjligheter fastighetsägaren har att i framtiden bygga 
till eller stycka av sin fastighet. Dessa optioner ger fastigheten ett högre värde vid fram-
tida försäljning. Om planen över området skulle innebär inskränkningar mot sådana op-
tioner finns incitament för fastighetsägaren att protestera och om en kostnad uppstår kan 
den ändå vara lönsam om den understiger det värde optionen utgör. På liknande sätt kan 
också lantmäteriförrättningar på olika sätt påverka fastigheters värde varför det även 
inom dessa processer finns incitament för fastighetsägaren att agera strategiskt och för-
söka påverka förrättningens utgång. Utrymme för detta strategiska beteende ges i even-
tuell förhandlingssituation.

5.1.1 Affektionsvärde och fastighetens tillgång till vattenområde

Det personliga värde fastighetsägaren tilldelar sin fastighet kallas för affektionsvärde. 
Affektionsvärdet är det värde som fastigheten har för den enskilde fastighetsägaren   
beroende av ”personliga förhållanden av känslomässig karaktär”  (Lantmäteriet & Mäk-
larsamfundet, 2008). Värdet grundar sig därför inte i första hand på ekonomiska be-
grundanden som beskrivs i avsnittet ovan utan är baserad på individuella värden. 

En fastighetsägares affektionsvärde till fastighet kan förklara de situationer där ekono-
miska avväganden inte motiverar att anlita en professionell yrkesman att företräda sa-
kägare i förrättning men där valet ändå görs. Ett affektionsvärde kan exemplifieras av 
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att fastigheten funnits i släkten länge men också genom att fastighetsägaren ser möjlig-
heter att använda fastigheten på ett sätt som ger honom/henne ett stort personligt utbyte. 

Värderingen av småhusfastigheter avgörs till stor del av fastighetens läge (Lantmäteriet 
& Mäklarsamfundet, 2008). Närhet till strand eller sjöutsikt utgör en värdefaktor och de 
småhus som ligger i närheten av en strand, vatten eller har tillgång till en å värderas i 
allmänhet högre än småhus vilka inte har tillgång till vattenområde (Fando, 2009). Då 
värdefaktorn utgörs av fastighetsägares personliga intresse i vattenområdet ligger det en 
viss osäkerhet i uttalandet att en fastighets närhet till vatten rent generellt skulle innebä-
ra ett högre ekonomiskt värde på fastigheten. Det är närheten till vattenområde som ut-
gör värdefaktorn och inte att fastighetsägaren innehar äganderätten till vattenområdet, 
dock finns fler möjligheter för fastighetsägaren att på olika sätt nyttja vattnet då ägande-
rätten innehas. Även om regelverket för användningen av vatten är mycket strikt finns 
ändå ett värde i att ”möjligheten finns”. I vissa fall behöver inte eget vattenområde i 
siffror påverka fastighetsvärdet men för fastighetsägaren kan det ändå vara av stort vär-
de att ha eget vattenområde. Detta kan bero på det personliga värde fastighetsägaren 
tilldelar egenskapen.

Den hypotes som i inledningsskedet ställs kring att fastighetsägare till fastigheter med 
eget vattenområde skulle vara mer benägna att anlita ett juridiskt ombud vid lantmäteri-
förrättning inbegriper inte bara värdet av ett vattenområde utan också den osäkerhet 
kring fastighetens gränser som kan finnas då dessa gränsar till vatten. Teorin bakom det-
ta beror på historiken kring delning av fastigheter och de olika sätt och ramverk som 
använts genom åren. Rätten till vatten och fiske har genom åren behandlats olika bero-
ende av den åtgärd som varit tillämplig under den dåvarande tiden. Som exempel kan 
ges delningsformerna laga skifte, storskifte, hemmansklyvning, ägostyckning och av-
söndring. Olika åtgärder innebär olika rättspraxis varför en gräns lagligen rätta läge kan 
vara svår att härleda och bestämma.

Det skulle ta allt för stort utrymme att förklara proceduren kring och konsekvenserna av 
dessa delningar närmre. Min avsikt är endast att belysa att det ofta finns en osäkerhet i 
gränser och hur dessa ska tolkas då fastigheten gränsar till vatten. Den åtgärd som blir 
tillämplig då gränsens rätta läge måste bestämmas är fastighetsbestämning. Om det inte 
går att bestämma gränsens rätta läge genom den information som finns tillgänglig upp-
står en förhandlingssituation mellan de berörda sakägarna. Ett sådant förhandlingsläge 
ger sakägaren incitament att anlita ombud (se närmare under avsnitt 5.3).  
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5.2 Förhandlingsutrymmet mellan fastighetsägare

Grannsituationer utgörs ofta av ett fåtal parter samt ett stort förhandlingsutrymme vilket 
ger incitament för fastighetsägarna att agera strategiskt (Skogh & Lane, 2000, s. 152). 
Detta beteende innebär att risken för konflikter är stor. Gemensamt för konflikter mellan 
fastighetsägare är att dessa är lägesspecificerade. Med det menar jag att läget kan antas 
vara låst då det skulle innebära stora kostnader att flytta vilket ger ytterligare incitament 
för fastighetsägaren att agera strategiskt. För att ta hand om den typ av konflikter som 
kan uppstå från dessa situationer har samhället utarbetat två olika processer vilka är:

1. Spontan normbildning och social kontroll

2. Fristående dömande instans - civilrättsliga mål döms i tingsrätt 
och för offentligrättsliga mål berörande fastighetsindelningen görs 
ansökan till den lokala lantmäterimyndigheten för avgörande. 

(Skogh & Lane, 2000, s. 152)

Då konflikten avses lösas genom fristående dömande instans, oavsett om denna utgör 
tingsrätt eller lantmäterimyndighet blir förhandlingen ett viktigt moment för att nå fram 
till den slutgiltiga lösningen. En förhandling innebär en beroendeställning mellan par-
terna. Båda parterna är beroende av den andre för att uppnå sina mål. Dock innebär för-
handlingen att man i de allra flesta fall måste nöja sig med ett sämre utfall än de mål 
man ställt upp och vilka är önskvärda. Shell (2006) uttrycker förhandlingssituationen 
enligt följande:

”Förhandling är en ömsesidigt verkande kommunikationsprocess som äger rum när någon 
vill ha något av oss eller vi vill ha något av någon annan.”

I de fall parterna företräds av ombud eller biträde har denne i förhandlingssituationen 
förhandlingsmandat och i de fall fullmakt från sakägare förekommer klargör denna vil-
ket förhandlingsutrymme ombudet har. Förhandlingssituationen gynnas av att förhand-
larens roll, i detta fall ombudet eller biträdet, är kompetent och trovärdig (Nelson-
Bülow, 2007, s. 17). I förhandlingssituationer inom lantmäteriförrättningar är det av stor 
vikt att förhandlingens gång och utfall grundar för ett fortsatt fungerande samarbete 
grannarna emellan. Fientliga omständigheter gör det svårt att skapa långsiktigt goda re-
sultat (Lindell, 2008, s. 14).  
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Förhandlingsprocessen kan enligt Lindell (2008) sammanfattas i fyra olika moment, 
dessa är planering, informationsutbyte, köpslående och avslut (se figur 2). Förrättnings-
lantmätarens roll i förhandlingsskeendet är att få till ett så pass smidigt informationsut-
byte som möjligt där parterna kan mötas och få förståelse för varandras situation samt 
vilka möjligheter till överenskommelse som finns och vad som händer då de inte kan 
komma överens (se vidare avsnitt 5.4). 

5.3 Ägandespel

En vanlig åtgärd där sakägare valt att företrädas av ombud alternativt biträdas av annan 
vid förrättning är vid fastighetsbestämning (se tabell 3 och 4). Jag har valt att med den-
na fastighetsåtgärd illustrera ägandespelets idé och principer.7 

Vid en fastighetsbestämningsåtgärd är ägarförhållandena oklara och åtgärden syftar till 
att besluta hur dessa ska läggas fast. Detta görs genom efterforskningar i hur fastighe-
terna tillkommit och om trovärdigt material inte kan hittas måste beslut ändå fattas vil-
ket innebär att de två motstående parterna måste komma överens om de inte vill att för-
rättningslantmätaren ensam ska fatta beslutet. 

Situationen visar på ett tydligt förhandlingsläge där olika strategier fungerar olika bra 
utifrån givna förutsättningar. Jag har valt att genom ett ägandespel illustrera situationens 
utfall utifrån att fastighetsägarna agerar på olika sätt. Spelet följer ett beteendemönster 
vilket skapas av grundläggande sedvänjor och föreställningar kring rättigheter. Detta 

Informationsutbyte Köpslående Planering Avslut

Figur 2. Förhandlingsprocessens olika steg (Lindell, 2008)
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beteendemönster utlöses då båda parter i en konflikt vill ha samma sak, t.ex. rättigheten 
till en bit mark som fastighetsbestämningsfallet kan innebära. Spelstrategin innebär att 
sakägarna i förrättningen kan ta på sig två olika roller, hök dvs. personen går till anfall 
eller duva vilket innebär att personen ger upp utan strid. Dessa valmöjligheter ger upp-
hov till ett antal olika utfall (se figur 3).

Första möjliga utfall sker då ingen av sakägarna anfaller utan båda agerar duva. I detta 
fall kommer båda att dela på bytet och utfallet blir (1,1). I detta fall kan tänkas att en 
kompromiss kring den aktuella rättigheten sker, fastighetsägarna kanske kommer över-
ens om att gränsen ska gå i mitten av området man tvistar om. I fall 2 går B till anfall 
och A agerar duva vilket ger utfallet (0,2). I motstående situation där A går till anfall och 
B ger sig blir utfallet (2,0). I det slutliga fallet agerar båda hök och agerar offensivt vil-
ket resulterar i att båda förlorar stort, utfallet blir (-2,-2), denna situation kan tänkas 
uppstå då båda sakägarna är så pass fientligt inställda att ingen av dem är villiga att 
kompromissa. 

En lång och utdragen förhandling kan innebära en stor förrättningskostnad vilket drab-
bar båda parter negativt. Om båda sakägarna representeras av juridiskt ombud kan tän-
kas att situationen blir ytterligare infekterad och förhandlingsprocessen blir ännu mer 
utdragen. Det gynnar dem båda om de kan komma överens i ett tidigt stadie av förrätt-
ningen. 

Om den ena parten agerar på ett stridslystet sätt eller verkar ha större intresse i saken 
finns enligt denna teori stor chans att den andre parten ger sig, skulle denne också agera 
offensivt blir det negativa utfallet som störst. 

Antagandet att motparten försvarar sin rätt blir viktig för att konflikten ska få en fredlig 
utgång (detta eller att båda agerar duva vilket ändå får ses som mer osannolikt). Om 
person A försvarar sin rätt blir det högst olämpligt för person B att också agera offen-

Duva Hök

Duva 1,1 0,2

Hök 2,0 -2,-2
Möjliga utfall person A

Möjliga utfall person B

Figur 3. Ägandespelets möjliga utfall. 
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sivt. Att exempelvis medtaga ett professionellt ombud kan uppfattas som att personen i 
fråga är stridslysten och försvarar sin rätt. Ett annat exempel på att personen har ett sär-
skilt intresse i frågan kan gestaltas med att denne tar initiativ till lantmäteriförrättning.

Situationen beskriven ovan är symmetrisk. Om situationen istället skulle vara asymmet-
risk, dvs. att förutsättningarna för de båda parterna i konflikten skiljer sig åt, kommer 
utfallet av olika typer av agerande att ändras (Skogh & Lane, 2000, s. 76). Om en per-
son skulle ta området i besittning blir sannolikheten för strid liten, om A tar området i 
besittning har denne en starkare position vilket gör att B kommer välja att ge sig. Person 
A har då agerat offensivt och om B går till motattack och också han agerar offensivt ris-
kerar utfallet att bli som sämst, dvs -2, -2.  

5.4 Förrättningsförfarandets betydelse för överenskommelser vid förhandling

Utgångspunkten för samtliga förrättningsåtgärder där motstridiga intressen finns är att 
överenskommelse ska ske och att få fastighetsägarna att nå en kompromiss är av stort 
värde. Förrättningslantmätarens roll är ofta som medlare i dessa fall. Förrättningsförfa-
randets styrka ligger i att en direkt dialog med sakägarna kan föras, och detta ofta under 
mer avslappnade former än under ett domstolsförfarande. Detta och att lantmäterimyn-
digheten har officialutredningsplikt ger förutsättningar för att överenskommelser mellan 
sakägare med motstridiga intressen kan uppnås. Förrättningsförfarandet har visat sig ha 
störst fördel i komplexa förrättningar där förrättningslantmätaren aktivt kan söka lös-
ningar som bygger på samförstånd mellan sakägarna (SOU 2003:111). 

Konflikt som löses genom förhandling med en tredje neutral part närvarande uppfattas 
ofta av de tvistande parterna som en rättvis process (Ekbäck, 2000, s. 198). Att sakägar-
na deltar i sammanträde och genom rak kommunikation ges möjlighet att yttra sig om 
ärendet borde därför innebära att förrättningen blir legitim hos sakägarna. 

När syftet med förrättningen är att tillskapa en officialrättighet finns det två möjligheter 
att initiera förrättningen. Antingen ligger en överenskommelse mellan berörda parter till 
grund för beslut eller så utnyttjas lagstiftningens tvångsmöjligheter i form av en offici-
alprövning av saken. Då lantmäterimyndigheten kan ta initiativ till beslut då parterna 
inte kommer överens eller är ovilliga att förhandla innebär att incitament till förhandling 
finns. Då parterna i aktuella fall oftast har störst kännedom om förutsättningar och de 
kostnader åtgärden skulle innebära gör att det finns ekonomiska incitament att på egen 
hand förhandla sinsemellan för att minska kostnaderna för ärendet. Med andra ord kan 
uttryckas att ”parterna själva kan bära förpliktelserna till lägst kostnader”  (Ekbäck, 
2000, s. 177). Fastighetsbildningslagen ger utrymme för fastighetsägarna att tillsam-
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mans komma överens om ett alternativ som är bättre än det beslut lantmäterimyndighe-
ten skulle tvingas fatta då parterna inte kan enas genom förhandling. En överenskom-
melse innebär oftast att kostnaderna för förrättningen minskar och vinsten detta medför 
kan delas mellan parterna. 

Vid förhandlingar som är helt frivilliga finns ett så kallat nollalternativ som innebär att 
parterna väljer att situationen ska fortsätta eller återgå som innan förhandlingen starta-
des. Dessa situationer kan beskrivas utifrån ett så kallat ultimatumspel (Hultkrantz & 
Nilsson, 2008, s. 80). Denna spelsituation innebär att två spelare får dela på en vinst un-
der förutsättning att de kan enas. Bara om de kan komma överens sker utbytet av till-
gångarna. En av parterna lämnar förslag till uppgörelse. Detta kan exemplifieras av fall 
där en fastighetsägare vill reglera fastighetsgränsen och därmed utöka sin egen fastighet 
i utbyte mot en summa pengar. Den andre fastighetsägaren kan välja att acceptera budet 
eller neka, dvs. gå tillbaka till nollalternativet.
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6 Empirisk studie

6.1 Översiktlig inventering av förrättningsakter

I min studie valde jag att jämföra två län för att granska de likheter och skillnader som 
kan finnas. Syftet var att jämföra ett mindre län, både i avseende på befolkning och stor-
lek, med Stockholm län. För att kunna genomföra denna jämförelse valde jag Blekinge 
län som jämförelseobjekt till Stockholms län. Jag valde Blekinge för att få en geografisk 
spridning över landet men också för dess kustnära läge. Detta då fastigheters nära läge 
till vatten skulle kunna vara en bidragande faktor till att sakägare väljer att anlita profes-
sionell hjälp vid lantmäteriförrättningar.

Utförandet av inventeringen innebar att jag gick igenom förrättningsakter från de för-
rättningar som registrerats i de båda länen under 2010. De akter som gicks igenom be-
stod av förrättningar utförda på både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter. I 
Blekinge län registrerades under år 2010 357 st förrättningar. I Stockholms län registre-
rades 1 989 st förrättningar. 

De akter där det framkom att fullmakt givits eller att sakägare biträtts registrerades för 
att användas i en första urvalsgrupp. Under inventeringens inledningsskede gjordes ing-
en skillnad på sakägare som givit fullmakt åt eller biträtts av någon annan sakägare i 
förrättningen eller om ombudet/biträdet var en extern person. Detta för att kunna ge en 
generell bild över hur vanligt förekommande det är att sakägare väljer att ge fullmakt åt 
någon eller biträdas vid förrättning. 

Vid en andra genomgång av de utplockade akterna ställdes kriteriet att sakägaren skulle 
ha givit fullmakt eller valt att biträdas av en extern person, vilket innebär att denne per-
son inte redan var sakägare i förrättningen. Detta är vanligt förekommande i exempelvis 
fall där ett äkta par tillsammans äger fastigheten och endast en av de går på sammanträ-
det och representerar den andre genom fullmakt. Situationen får också anses vanligt fö-
rekommande i fall då gemensamhetsanläggning ska instiftas och enighet råder bland 
sakägarna. I ett sådant fall kanske sakägaren väljer att ge fullmakt åt den som initierat 
ärendet eller annan granne som också deltar i förrättningen om sakägaren själv inte har 
tid eller möjlighet att delta.

6.1.1 Felkällor 

Under datainsamlingen stötte jag på cirka 100 akter vilka ej fanns tillgängliga digitalt.  
En anledning till att dessa inte går att få åtkomst till kan vara att de berör preliminärbe-
slut av förrättning vilket innebär att den digitala arkiveringen inte genomförs förän ett 
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slutgiltigt beslut har fattats. Det hade varit mycket tidsödande att få tag i dessa akter.8 
De flesta förrättningar där preliminärbeslut fattats berör större markexploateringar där 
sakägaren är en juridisk person. I arbetet har jag valt att begränsa min undersökning till 
fysiska personer varför det ej fanns tillräckligt med incitament att få tag i och undersöka 
dessa akter.

I akterna jag granskat redovisas fullmakter samt kommentarer om närvarande biträden 
på olika sätt beroende på individ och kontor där ärendet har handlagts varför det finns 
en liten felmarginal i om jag funnit alla akter och om dessa har tagits med i dataunder-
laget eller om jag missat några på grund av otydligt redovisande i akten. Det finns med 
andra ord en liten felmarginal i dataunderlaget som beror på den mänskliga faktorn.

6.1.2 Resultat från inventering av förrättningsakter 

I Blekinge län förekom 25 st förrättningar (av totalt 357 registrerade förrättningar 2010) 
där fullmakt givits eller där anteckning om biträde gjorts. Av dessa förekom externa 
ombud i 6 st av dessa förrättningar, dessa redovisas efter kommuntillhörighet enligt ta-
bell 1. I Stockholm län förekom 156 st förrättningar (av totalt 1 989 registrerade förrätt-
ningar 2010) där fullmakt förekommit eller anteckning om att sakägaren biträtts gjorts. 
Av dessa förekom externa ombud i 81 st av förrättningarna, dessa redovisas efter kom-
muntillhörighet enligt tabell 2.

Tabell 1. Antal registrerade förrättningar där externa ombud och biträden förekommit i 
Blekinge län år 2010.

Kommun: Antal Förrättningar: Totalt antal förrättningar: Procent:
Karlshamn 1 64 2 %
Karlskrona 3 148 2 %
Olofström 0 17 0 %
Ronneby 2 62 3 %
Sölvesborg 0 66 0 %
Totalt: 6 357 2 %

26

8 Detta eftersom de ansvariga förrättningslantmätarna för de specifika fallen har hand om dessa vilket 
hade inneburit att jag hade behövt ta personlig kontakt med samtliga för att få tillgång till akterna. 



Kommun: Antal förrättningar: Totalt antal förrättningar: Procent:

Botkyrka 1 55 2 %

Danderyd 0 15 0 %

Ekerö 9 68 13 %

Haninge 3 79 4 %

Huddinge 5 166 3 %

Järfälla 1 37 3 %

Lidingö 0 19 0 %

Nacka 4 102 4 %

Norrtälje 14 268 5 %

Nykvarn 0 30 0 %

Nynäshamn 1 64 2 %

Salem 1 22 5 %

Sigtuna 1 70 1 %

Sollentuna 0 29 0 %

Solna 0 35 0 %

Stockholm 3 323 1 %

Sundbyberg 0 29 0 %

Södertälje 1 107 1 %

Tyresö 2 48 4 %

Täby 2 49 4 %

Upplands-Bro 2 38 5 %

Upplands Väsby 0 33 0 %

Vallentuna 1 58 2 %

Vaxholm 1 28 4 %

Värmdö 26 121 21 %

Österåker 3 96 3 %

Totalt: 81 1 989 4 %

Tabell 2. Antal registrerade förrättningar där externa ombud och biträden förekommmit i 
Stockholms län år 2010.
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Från aktinventeringen fördes också statistik över förrättningsåtgärder där externa ombud 
och biträden närvarat. Fördelningen över de olika förrättningsåtgärderna i de båda länen 
fördelar sig enligt tabell 3 och 4. I vissa fall har en förrättning inneburit flera åtgärder 
varför siffran över de totala antalet förrättningsåtgärder inte stämmer överens med ovan 
angivna förrättningar.

Tabell 3. Statistik över närvaron av externa ombud och biträden vid olika 
förrättningsåtgärder i Blekinge län år 2010.

Förrättningsåtgärd: Antal: Av totalt: I procent:
Anläggningsförrättning 2 19 11 %
Ledningsförrättning 2 26 8 %
Fastighetsbestämning 1 10 10 %
Fastighetsreglering 1 216 0,4 %

Förrättningsåtgärd: Antal: Av totalt: I procent:
Anläggningsförrättning 27 296 9 %
Fastighetsreglering 20 915 2 %
Fastighetsbestämning 18 95 19 %
Avstyckning 12 744 2 %
Klyvning 5 31 16 %
Ledningsförrättning 2 196 1 %
Nymätning 2 58 3 %
Anslutning 2 122 2 %

Tabell 4. Statistik över närvaron av externa ombud och biträden vid olika 
förrättningsåtgärder i Stockholms län år 2010.

6.2 Enkätstudiens genomförande

Då data sammanställts skickades en enkät ut (se bilaga 1) till de sakägare som utifrån 
förrättningsmaterialet framgick hade företrätts av externt ombud eller haft följe av bi-
träde. Enkäten skickades ut till 162 personer totalt, 150 personer vilka deltagit i förrätt-
ningar i Stockholms län och 12 personer som deltagit i förrättningar i Blekinge län. Min 
intention med denna enkät var att försöka fånga upp de tankar och attityder som finns 
bland sakägare som valt att lämna fullmakt åt en extern part eller valt att biträdas av nå-
gon under förrättning. 

Enkätens syfte var först och främst att utvärdera vilket typ av ombud eller biträde som 
anlitats samt anledningen till detta. Fokus på enkäten låg i att försöka utvärdera och hit-
ta anledningar till varför många sakägare väljer att anlita professionella ombud då detta 
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innebär en kostnad som sakägaren enligt lagstiftning inte ska behöva svara för. En vik-
tigt fråga att försöka få svar på var också under vilken del av förrättningen sakägaren 
valde att fatta beslut om att företrädas/biträdas av någon annan. Frågan jag ställde mig 
var om detta hände redan innan förrättningen hade påbörjats eller om någonting hände 
under förrättningens gång vilket utlöste viljan att anlita ett ombud eller biträde. Jag ville 
också att den urvalsgrupp jag valt skulle försöka besvara frågor om hur de upplevde och 
bedömde deras ombuds respektive biträdes insats. 

Formuläret syftade även att ligga till grund för en jämförelse mellan de som valt att be-
tala för en juridisk tjänst och de som valt att företrädas/biträdas av familj, vän etc. uti-
från parametrar som:

• Hushållets inkomst
• Fastighetens taxeringsvärde
• Förrättningskostnaden för den specifika fastigheten
• Om fastigheten har vattenområde 
• Fastighetsägarens affektionsvärde

Slutligen ville jag har svar på frågor kring hur urvalsgruppen uppfattar lantmäterimyn-
dighetens arbete och om denna på något sätt hade kunnat agera annorlunda för att sa-
kägaren inte skulle ha valt att företrädas eller biträdas av annan.

6.2.1 Felkällor

Ett visst partiellt bortfall förekommer i svarsunderlaget för enkätundersökningen. An-
ledningen till detta kan vara att vissa frågor inte är tillräckligt tydligt utformade samt att 
vissa personer inte ansett sig ha en åsikt i just den specifika frågan. 

Enkäten skickades ut till 162 personer totalt. Då hade ett tiotal personer plockats bort då 
deras kända adresser fanns utomlands. De svar jag fick in var inte alla användbara och 
de svar som slutligen kunde användas motsvarade cirka 30 procent av det totala antalet 
utskickade enkäter. Min studie är dock i stor del av kvalitativ art och de kommentarer 
som framgår av studien har ändå ett visst värde utan att de representeras av ett stort un-
derlag personer. 

Anledningen till att fler personer inte svarade kan bero på ålder hos urvalsgruppen, jag 
fick ett flertal samtal av personer som ansåg sig vara för gamla för att svara på frågorna 
på grund av olika fysiska hinder. En annan anledning kan också vara det faktum att jag 
skickat ut en enkät till samtliga berörda personer vilket innebär att det i vissa fall har 
skickats ut två enkäter till ett hushåll. Man kan i dessa fall tänka sig att hushåll endast 
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sett det nödvändigt att besvara en av enkäterna. Jag tyckte ändå att det var viktigt att 
varje person fick chans att enskilt yttra sina åsikter, hur de bedömde ombudets insats 
etc., detta då åsikterna mycket väl kan skilja sig åt även om personerna representerar 
samma intresse. 

En av de huvudfrågor enkätundersökningen syftade till att besvara var varför sakägaren 
valt att ge fullmakt åt annan alternativt biträdas under förrättningen. Svarsunderlaget på 
denna fråga hade kunnat varit bättre om tid funnits till att genomföra en förstudie inom 
området. En förstudie hade kunnat ge indikationer på vilka svar enkäten skulle ge och 
en flervalsfråga med olika svarsalternativ hade kunnat utformas istället för att ställa frå-
gan som en öppen fråga. Olika svarsalternativ hade troligtvis givit en större svarsfre-
kvens. Under de förutsättningar som gavs för detta arbete fanns inte tid till att kunna 
genomföra en sådan förstudie.

6.2.2 Resultat från enkätutskicket

Svarsunderlaget från enkätundersökningen presenteras i tabell 5. 

Resultatet från enkätutskicket har jag valt att presentera med utgångspunkt i två olika 
kategorier, de fall där ombudet varit av professionell art och fall där ombudet haft en 
personlig koppling till sakägaren. I enkäten fanns också ett ytterligare svarsalternativ 
vilken benämndes ”annan person”  och där sakägarna själva fick ange ombudets eller 
biträdets roll/titel. Av svaren framgår att i de fall personerna i studien kryssat i kategorin 
”annan person”  berör dessa fall anställda hos personen ifråga varför jag valt att ta med 
dessa under analysen av professionella ombud och biträden, detta på grund av att de får 
betalt för tjänsten de utför.  Anledningen till detta är att kunna särskilja de fall där sa-
kägare oftast valt att betala för en tjänst från de fall där man fått hjälp av någon man 
känner. Detta är av vikt för att kunna avgöra om denna tjänst motsvarat de förväntningar 
och krav sakägaren i en förrättning förväntar sig som utbyte mot den ersättning denne 
betalar för tjänsten. 

Tabell 5. Svarsunderlag från enkätundersökning 

Utskickade 
enkäter

Svarsunderlag i 
antal

Svarsunderlag 
i procent

Stockholm 150 44 29 %

Blekinge 12 2 17 %

Totalt: 162 46 28 %
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6.2.2.1 Professionella ombud

Professionella ombud och biträden förekom enligt svaren från de personer som valt att 
delta i studien endast i Stockholms län varför resultaten nedan endast speglar situatio-
nen i Stockholms län och ej Blekinge län.

Bland de svar som kom in berör 23 st av de besvarade enkäterna förrättningar där anlitat 
ombud eller biträde är av professionell art, dvs. jurist, konsult eller liknande. Fyra av 
dessa personer, dvs. cirka 17 procent äger sin fastighet ensam medan resterande äger sin 
fastighet tillsammans med någon.

Hushållets inkomst, fastighetens taxeringsvärde samt förrättningskostnader

På frågan hur stor sammanlagd inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före 
skatt personens hushåll hade vid tidpunkten då förrättningen genomfördes fördelades 
svaren enligt tabell 6.

Tabell 6. Inkomstintervall för gruppen som anlitat professionella ombud och biträden i 
Stockholms län. 

Inkomstintervall: Antal: Procent:
0 - 10 000 kr/månad 1/23 4 %
10 001 - 30 000 kr/månad 3/23 13 %
30 001 - 50 000 kr/månad 5/23 22 %
50 001 - 70 000 kr/månad 3/23 13 %
70 001 - 100 000 kr /månad 2/23 9 %
mer än 100 000 kr/månad 5/23 22 %
Personer som ej svarade 4/23 17 %
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Berörd fastighets taxeringsvärde fördelas för kategorin enligt tabell 7.

Enkäten avsåg också att tydliggöra de förrättningskostnader personerna betalat. Detta 
för att kunna avgöra om en kostsam förrättning utgör incitament att anlita ett professio-
nellt juridiskt ombud eller biträde. Förrättningskostnaderna för de specifika fastigheter-
na fördelar sig enligt tabell 8.

Många av personerna i kategorin anger att de inte vet vad förrättningskostnaden för 
deras fastighet blev.

Tabell 7. Taxeringsvärden för gruppen som anlitat professionella ombud och biträden i 
Stockholms län.

Taxeringsvärde: Antal: Procent:
< 1 miljon kr 1/23 4 %
1-2 miljoner kr  4/23 17 %
2,1-3 miljoner 1/23 4 %
3,1-4 miljoner kr  5/23 17 %
4,1-8 miljoner kr 4/23 17 %
8,1-11 miljoner kr 3/23 13 %
18 miljoner kr 1/23 4 %
Personer som ej svarade 5/23 21 %

Tabell 8. Förrättningskostnader för sakägare som anlitat professionellt ombud eller biträde vid 
lantmäteriförrättning  i Stockholms län.

Förrättningskostnad: Antal: Procent:
0 kr 2/23 9 %
1000 kr - 15 000 kr 2/23 9 %
16 000 kr - 25 000 kr 1/23 4 %
26 000 kr - 50 000 kr 3/23 13 %
51 000 kr - 75 000 kr 1/23 4 %
76 000 kr - 100 000 kr 0/23 0 %
> 100 000 kr 5/23 22 %
Personer som ej svarat 9/23 39 %
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Syfte med förrättningen

En av frågorna i enkäten avsåg att illustrera vad förrättningen syftade att genomföra/åt-
gärda. En sammanställning av svaren, utifrån fastighetsägarnas egna beskrivningar, re-
dovisas nedan:

• Eget vattenområde
• Tvång av grannen
• Felaktiga gränsrör
• Grannar ville ha servitut på väg som går över min mark.
• En granne ville ha väg till sitt skogsskifte
• Bråk om servitut
• Väg
• Avstyckning
• Granne som stängt av väg samt eventuellt fråga om upprättande av ny väg
• Klyvning
• Bortagande av gångservitut
• Gränsbestämning
• Undersöka möjlighet att dela fastighet

Servitutåtgärder där konflikt med grannar förekommer figurerar i fem av svaren. Frågan 
om väg är också vanligt förekommande, dock framgår ej av svaren om detta är genom 
servitutsåtgärd eller anläggningsförrättning, dessa fall utgör sex av svaren. Allmänt kan 
sägas att mer än 50 procent av de förklarade åtgärderna tydligt är av tvingande karaktär.

Tillgång till vattenområde samt fastighetsägarens personliga koppling till fastigheten

Syftet med enkäten var till stor del att ta reda på om professionella ombud och biträden 
till större del anlitas vid förrättningar där fastigheterna har vattenområde samt där fas-
tighetsägaren har ett högt affektionsvärde till fastigheten, vilket anses vara högre då en 
personlig koppling till fastigheten finns. Statistik över dessa data visar att 15 personer 
av svarsgruppens 23 personer, dvs. 65 procent anger att deras fastighet har vattenområ-
de. Samtidigt svarar 11 personer av svarsgruppens 23 personer, dvs. 48 procent, att de-
ras fastighet utgör släktgård eller arv.
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Skälet till att fullmakt gavs/val att biträdas gjordes

De skäl och anledningar till att sakägaren valt att företrädas eller biträdas av en profes-
sionell part framgår av svaren i enkäten och har sammanställts till följande kommenta-
rer:

• Större kunnighet om ärendet
• Har själv inte denna kompetens
• Ansträngande att ha kontakt med Lantmäteriet och kommun varför det är av 

intresse att få hjälp av någon som kan förvaltningslagen 
• Tidsbrist
• Sammanhållande för flera fastigheter
• Vissa lantmätare är slarviga och nonchalanta samt vana vid ett auktoritärt rol-

lutövande 
• Motparten hade advokat

De vanligaste förekommande skälen till varför man valt att företrädas/biträdas av annan 
är brist på tid samt känslan av okunskap i frågan.

På frågan om när i förrättningen ombudet eller biträdet kom in svarar över två tredjede-
lar att beslutet om detta togs innan förrättningen påbörjades. Fyra personer svarar att det 
skedde i början av förrättningen samt ett par svarar att det skedde i mitten eller i slutet 
av förrättningen. Bland de sakägare som valde att under förrättningens gång ta hjälp av 
professionell part gavs anledningar som att motparten i förrättningen hade med sig om-
bud, förrättningen blev ”för krånglig”samt att personen ansåg sig behöva advokat för att 
kunna kommunicera med Lantmäteriet. Vidare gavs kommentarer om att förrättnings-
lantmätaren i specifikt fall inte tog upp allt som sades i protokollet samt att det ej gick 
att få ut handlingar av teknisk art trots att dessa ”funnits”. Ytterligare en anledning som 
angavs var förrättningslantmätarens ton.

Ombudet/biträdets befogenheter samt kompetens

Fem personer anger att de givit fullmakt till annan att företräda dem vid sammanträde. 
Femton personer, dvs. 65 procent av fallen, anger att deras ombud har befogenhet att 
företräda sakägaren under hela förrättningen. I fem fall av de inkomna svaren har sa-
kägaren haft juridiskt biträde med sig i förrättningen. Några av de som givit fullmakt åt 
någon anger att de även haft biträde med sig.

För att kunna avgöra om ombudets/biträdets insats hjälpte sakägaren och om sakägaren 
anser sig vara nöjd med denna fanns frågor i enkäten vilka avsåg att granska ombudets/
biträdets prestation samt kompetens utifrån sakägarens bedömning. Ombudets alterna-
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tivt biträdets insats vid förrättningen klassades som följande. Hälften anger att de är 
mycket nöjd med insatsen. Cirka en tredjedel bedömer insatsen som ”bra”. Fyra av de 
som svarat säger att insatsen från deras ombud eller biträde varken var bra eller dålig 
och en av de som svarat säger att insatsen var dålig. 

På frågan om sakägaren upplevde att ombudet/biträdet hade tillräcklig kompetens inom 
berört område svarade samtliga utom en att sådan kompetens fanns, anledning till varför 
personen med avvikande uppfattning tycker detta framgår inte av svaret. 

När det kommer till ersättning till ombudet/biträdet framkommer att två tredjedelar av 
urvalsgruppen svarar att de har betalat för den juridiska tjänsten och denna har kostat 
mellan 24 000 kr och 75 000 kr. Övriga fall får betraktas som en personlig tjänst. Två av 
dessa fall betaldes ersättningen genom lön då personerna i fråga arbetade för sakägaren i 
förrättningen.

Överklagan till domstol

Enkätundersökningen visar att fem av fallen i denna kategori gick vidare till domstol. 
Av de fall där ärendet gick vidare till domstol överklagade sakägaren, vilken är med i 
undersökningen, vid ett av fallen. Sakägaren överklagade på grund av att denne kände 
sig felbehandlad av myndighet och berörd kommun. I detta fall var det sakägarens en-
skilda beslut och denne påverkades inte av sitt ombud/biträde. 

Av de fall där ärendet gick vidare till domstol framgick orsaker som att oenighet om 
gränsdragning fanns samt att en annan sakägare i förrättningen ville att väg skulle byg-
gas på annat ställe till en mycket högre kostnad.

Sakägarens relation till lantmäterimyndigheten

På frågan om lantmäterimyndigheten kunnat agera annorlunda för att sakägaren istället 
skulle ha valt att ensam företräda sina intressen svarade 14 personer. Nio personer sva-
rade nej medan de resterande ansåg att så var fallet. Anledningar till detta var att förrätt-
ningslantmätaren i det specifika ärendet verkade partisk varför juridisk hjälp söktes, 
önskan om snabbare handläggning fanns samt att man från myndighetens sida bytte 
handläggare i ärendet ofta.  Personerna i studien svarar också att de önskat att förrätt-
ningslantmätaren haft mer kunskap om det specifika ärendet samt i vissa avseenden mer 
juridisk kompetens. Vidare framgick även att kopplingen mellan Lantmäteriet och 
kommun gjorde att sakägaren ville ha biträde med. Kommentarer om att förrättnings-
lantmätaren hade kunnat vara mindre arrogant och nonchalant vilket bidrog till den irri-
tation mellan grannar som redan fanns framkom också av svaren.     
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I denna kategori svarar 19 personer att de tidigare hade haft kontakt med lantmäte-
rimyndigheten. Fyra av dessa svarade att deras tidigare kontakt med myndigheten på-
verkade deras beslut att införskaffa professionell hjälp. Anledning till detta angavs vara 
att man kände sig maktlös gentemot myndighetens roll och att om ärendet går vidare till 
domstol väger Lantmäteriets beslut mycket tungt. Påstådd allmän åsikt bland fastighets- 
och villaägare är att Lantmäteriet är dyra samt gör konstiga bedömningar, sakägaren 
ville därför helgardera sig inför kommande utgång i förrättningen. Ärendets natur gavs 
också som anledning.

Övriga kommentarer

Övriga åsikter som framkom från personerna som svarat på enkäten var att förrättnings-
lantmätare ska vara objektiva och ej skapa sig en maktposition och agera utifrån denna. 
Utbildningsnivån och individuella förrättningslantmätares kunnande har också kritise-
rats.

6.2.2.2 Fall där fullmakt givits till släkting eller vän

Av det totala svarsunderlaget på 46 besvarade enkäter utgör 23 st svar underlaget för 
denna kategori, 21 svar kom in från personer som deltagit i förrättningar i Stockholms 
län och två svar kom in från personer som deltagit i förrättningar i Blekinge län. Resul-
taten kommer redovisas för varje län för sig. 

För Stockholms län gäller att ungefär tre fjärdedelar av de som svarat är kvinnor, vilket 
kan vara beaktansvärt. Av de som svarat för Stockholm län anger 14 personer att de är 
ensam ägare av fastigheten. För Blekinge län gäller att en av de som svarat är kvinna 
och äger ensam sin fastighet medan den andre är en är man som äger sin fastighet till-
sammans med annan.

Hushållets inkomst, fastighetens taxeringsvärde samt förrättningskostnader

På frågan hur stor sammanlagd inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före 
skatt personens hushåll hade vid tidpunkten då förrättningen genomfördes fördelades 
svaren enligt tabell 9 (Stockholms län) och tabell 10 (Blekinge län).

36



Tabell 9. Inkomstintervall för gruppen som använt ombud och biträden de haft en  
personlig relation till i Stockholms län. 

Inkomstintervall: Antal: Procent:
0 - 10 000 kr/månad 0/21 0 %
10 001 - 30 000 kr/månad 9/21 43 %
30 001 - 50 000 kr/månad 7/21 33 %
50 001 - 70 000 kr/månad 5/21 24 %
70 001 - 100 000 kr /månad 0/21 0 %
mer än 100 000 kr/månad 0/21 0 %

Tabell 10. Inkomstintervall för gruppen som använt ombud och biträden de haft en 
personlig relation till i Blekinge län.

Inkomstintervall: Antal: Procent:
0 - 10 000 kr/månad 0/2 0 %
10 001 - 30 000 kr/månad 1/2 50 %
30 001 - 50 000 kr/månad 1/2 50 %
50 001 - 70 000 kr/månad 0/2 0 %
70 001 - 100 000 kr /månad 0/2 0 %
mer än 100 000 kr/månad 0/2 0 %

Berörd fastighets taxeringsvärde för Stockholms län fördelas över de intervall som an-
ges i tabell 11.

För Blekinge gäller att de berörda fastigheternas taxeringsvärde i båda fallen ligger un-
der två miljoner.

Tabell 11. Taxeringsvärden för gruppen som använt ombud och biträden som de haft en 
personlig relation till i Stockholms län.

Taxeringsvärde: Antal: Procent:
< 1 miljon kr 4/21 19 %
1-2 miljoner kr 3/21 14 %
2,2-3 miljoner kr 4/21 19 %
3,1-4 miljoner kr  1/21 5 %
4,1-8 miljoner kr 3/21 14 %
Personer som ej svarat 6/21 29 %
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Fördelningsstatistiken över de förrättningskostnader personerna inom denna kategori 
har betalat redovisas för Stockholms län enligt tabell 12.

I Blekinge län har den ena personen svarat att förrättningskostnaden för dennes fastighet 
blev omkring 100 000 kr medan den andre svarar att den inte vet vad kostnaden blev.

Syfte med förrättningen

En fråga i enkäten avsåg att illustrera vad förrättningen syftade att genomföra/åtgärda. 
En sammanställning av svaren från Stockholms län, utifrån fastighetsägarnas egna be-
skrivningar, redovisas enligt listan nedan: 

• Prövning av hur många samt vilka fastigheter som ingår i samfällighet
• Reglering av gräns till granne
• Gemensamhetsanläggning för väg
• Klyvning
• Bildande av vägförening
• Oklara gränser, komma överens om tomtgränserna
• Avstyckning
• Fastighetsbestämning
• Ny sträckning av samfälld väg
• Återupprätta vilande vägförening
• Gammal avstyckning som granne klagat på, konflikt med kommunen
• Kommunalt VA, föreningsbildning
• Fastigheten berördes av ny ledningsgata
• Tomtgränsjustering

Av de skäl som framkommer av svaren berör 25 procent av fallen avstyckning, cirka 20 
procent fastighetsbestämning eller något slags klargörande av fastigheten. Förrättning 

Tabell 12. Förrättningskostnader för gruppen som använt ombud och biträden som de haft en  
personlig relation till  i Stockholms län.

Förrättningskostnad: Antal: Procent:
0 kr 5/21 24 %
1000 kr - 15 000 kr 2/21 10 %
16 000 kr - 25 000 kr 1/21 5 %
26 000 kr - 50 000 kr 7/21 33 %
51 000 kr - 75 000 kr 1/21 5 %
76 000 kr - 100 000 kr 1/21 5 %
> 100 000 kr 1/21 5 %
Personer som ej svarat 3/21 14 %
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som berör väg eller någon typ av samordnad åtgärd för flera fastighetsägare utgör cirka 
25 procent av fallen.

Förrättningarna i Blekinge län syftade att genomföra väg samt tvingande fastighetsre-
glering.

Tillgång till vattenområde samt fastighetsägarens personliga koppling till fastigheten

Statistik över hur stor andel av förrättningar där fastigheterna har vattenområde samt där 
fastighetsägaren har ett högt affektionsvärde till fastigheten fördelar sig i Stockholms 
län enligt följande. Sju personer av urvalsgruppens 21 personer, dvs. 33 procent har vat-
tenområde. Åtta personer av urvalsgruppens 21 personer, dvs. 38 procent anger att deras 
fastighet utgör släktgård eller arv.

För Blekinge län gäller att den ena fastigheten har vattenområde samt utgör släktgård/
arv medan den andre inte berörs av någon av faktorerna.

Skäl till att fullmakt gavs/val att biträdas gjordes

De skäl och anledningar till att sakägaren valt att företrädas/biträdas under förrättningen 
framgår av svaren i enkäten och har sammanställts nedan:

• Kunde själv inte närvara, anledningar som framkom av svaren var sjukdom, 
resa samt på grund av tidsbrist.

• Biträdets erfarenhet
• Ombudet har bättre kunskap inom det aktuella området
• Infekterad fråga där grannarna framstod som väldigt aggressiva. Sökte stöd 

från vän vid sammanträde.
• Samarbete med make, denne var inte delägare i fastigheten.
• Ombudet hade tidigare erfarenhet inom området då denna jobbat som lantmä-

tare.
• Praktiska skäl
• På grund av ålderdom inte själv kunnat ta hand om saken.
• Motparten hade jurist
• Gav fullmakt till person med bättre kunskap.

De vanligaste förekommande skälen till varför man valt att företrädas eller biträdas av 
annan är även i denna kategori brist på tid samt känslan av okunskap i frågan.

På frågan om när i förrättningen ombudet eller biträdet kom in svarar en klar majoritet 
att beslutet togs innan förrättningen påbörjades. En person anger att kommunens inställ-
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ning i frågan gjorde att denne redan innan förrättningen valde att söka hjälp och stöd 
från annan. Två personer svarar att beslutet skedde i mitten eller i slutet av förrättning-
en. Bland de sakägare som under förrättningens gång valde att ta hjälp utifrån eller läg-
ga över makten på annan anger en person att motparternas aggressiva inställning bidrog 
till detta. 

I Blekinge län är skälet till att fullmakt givits till annan att personen i fråga är släkting 
och har intresse i saken. Sakägarna i båda fallen tog beslutet om att ge fullmakt innan 
förrättningen inleddes.

Ombudet/biträdets befogenheter samt kompetens

En klar majoritet av de svar som inkommit och som jag valt att redovisa under denna 
kategori visar att fullmakt har givits till make/maka/sambo. 

Fem personer anger att de givit fullmakt till ombud att företräda dem vid sammanträde. 
Nio personer anger att deras ombud haft befogenhet att företräde sakägaren under hela 
förrättningen. Fyra personer anger att de inte delgivit någon fullmakt utan endast blivit 
biträdd vid förrättningen.

Ombudets/biträdets insats bedömdes av personerna inom denna kategori enligt följande. 
Elva personer av de som svarat på frågan ansåg insatsen vara mycket bra, sex personer 
klassade insatsen som bra. Två personer anger att insatsen var varken bra eller dålig. 
Samtliga personer anger att deras ombud eller biträde hade tillräcklig kompetens inom 
området. 

Ersättning till fullmaktstagare framgår ha inträffat i endast ett av fallen och den ersätt-
ningen bedömdes ha varit omkring 100 000 kr.

Ombudet i båda fallen som berör Blekinge län hade tilldelats fullmakt med befogenhet 
att företräda sakägaren under hela lantmäteriförrättningen samt hade fullständiga befo-
genheter i ärendet. Fullmaktstagaren i båda fallen anses ha gjort en mycket bra insats 
vid lantmäteriförrättningen samt haft tillräcklig kompetens inom den fastighetsrättsliga 
frågan förrättningen berörde. Ingen av personerna betalde ersättning till ombudet.
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Överklagan till domstol

En av personerna som deltagit i studien anger att förrättningen överklagades till dom-
stol. Överklagan gjordes då av make till denne och anledningen var att beslutet som fat-
tats stöddes på kommunens nuvarande åsikt vilken skilde sig från vad som tidigare 
kommit överens om.

Inget av ärendena från Blekinge län gick vidare till domstol.

Sakägarens relation till lantmäterimyndigheten

Av de som svarat inom denna kategori från Stockholms län anger 13 personer, dvs. 62 
procent, att de innan aktuell förrättning varit i kontakt med lantmäterimyndigheten. I tre 
av dessa fall anger personerna att detta påverkade deras beslut att ge fullmakt åt eller 
biträdas av annan. Anledning till detta angavs vara tidigare dålig erfarenhet av tidsför-
loppet i myndighetens arbete. Kommentarer som kan tolkas som att man inte riktigt får 
förtroende för myndigheten förekommer även om dessa inte heller tyder på att personen 
fått med sig en ”dålig”  upplevelse. På frågan om myndigheten kunnat agera annorlunda 
för att personen istället skulle ha företrätt sina egna intressen framgår svar som antyder 
att det finns brister i organisationen men inte att de inblandade personerna som repre-
senterar myndigheten hade kunnat gjort något annorlunda. En person anger vikten av att 
förrättningslantmätaren måste kunna hantera situationer där stora konflikter bryter ut 
och att det krävs viss erfarenhet och personliga egenskaper för att kunna hantera sådana 
lägen. En stor del av de som svarat anger att lantmäterimyndigheten inte kunnat påverka 
deras beslut att företrädas/biträdas av annan utan att det helt och fullt berodde på att de 
ej kunnat närvara av olika anledningar. 

I ett av fallen från Blekinge län har sakägaren tidigare haft kontakt med lantmäterimyn-
digheten. Denne anger dock att detta inte påverkade dennes beslut att ge fullmakt till 
annan. Båda personerna anger att myndigheten inte kunnat agera annorlunda för att de 
istället skulle ha valt att företräda sina egna intressen.

Övriga kommentarer

Övriga kommentarer som framgick av svaren var att det som privatperson får anses 
omöjligt att agera i egen sak mot Lantmäteriet. Här påpekar personen i fråga att mark- 
och miljödomstolen i majoriteten av fall går på myndighetens linje varför det är oerhört 
viktigt att få med sig beslutet redan i förrättningsskedet. 
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7 Analys 

7.1 Analys av resultat från den översiktliga inventeringen av förrättningsakter

Externa ombud och biträden förekommer i större omfattning i Stockholms län än i Ble-
kinge län. Detta beror till stor del på skillnaden i antalet utförda förrättningar per år men 
kan också ha med traditioner kring markregleringar att göra. Stockholms lantmäterikon-
tor har en hög personalomsättning vilket kan bidra till en större misstro gentemot myn-
digheten hos sakägarna vilket innebär att de i större omfattning väljer att företrädas/bi-
trädas under förrättningen. Kommentarer om att byte av handläggare i ärendet påverka-
de synen på myndigheten negativt framkom av enkäten. 

Värt att kommentera från datainsamlingen är att Värmdö kommun har långt fler externa 
ombud och biträden närvarande vid sina förrättningar än någon annan kommun (se ta-
bell 1). Kommunen har många fastigheter vid vatten vilket kan innebära oklarheter i 
gränser samt höga fastighetsvärden vilket kan ge incitament för att anlita ombud eller 
biträde vid förrättning. Även Ekerö kommunsom också är belägen vid vatten hade något 
fler deltagande externa ombud och biträden än övriga kommuner.   

I Blekinge län förekommer knappt några förrättningar där externa ombud och biträden 
medverkat.  Min hypotes om att närheten till vatten påverkar valet att företrädas/biträdas 
vid lantmäteriförrättning kan inte stöttas helt utifrån denna studie och det måste alltså 
finnas ytterligare faktorer som bidrar till att valet görs.     

Andra kommuner i Stockholms län med direkt närhet till vatten som till exempel Stock-
holm, Nacka och Vaxholm har en lägre närvaro av externa ombud och biträden vid de-
ras förrättningar. Stockholm och Nacka har kommunala lantmäterimyndigheter vilket 
kan vara av värde att nämna. Om dessa har ett större förtroende hos allmänheten skulle 
detta kunna motverka känslan av att förrättningen kommer vara besvärlig och ta upp tid 
och då kanske extra mycket i fall där fastigheten ligger i nära anslutning till vatten. 

Datainsamlingen medförde även resultat för de vanligaste förrättningstyperna där exter-
na ombud och biträden närvarat. Vanligaste åtgärden i Stockholms län där externa om-
bud och biträden närvarat var fastighetsbestämning (19 % av de totala antalet genom-
förda fastighetsbestämningar), klyvning (16 % av det totala antalet genomförda klyv-
ningsåtgärder) samt anläggningsförrättning (9 % av det totala antalet genomförda an-
läggningsåtgärder). 

För fastighetsbestämning gäller i första hand att den tillgängliga informationen ska ligga 
till grund för beslut. Finns inte sådan information finns utrymme för sakägarna i förrätt-
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ningen att komma överens, om inte en överenskommelse kan träffas fattar lantmäte-
rimyndigheten beslut i frågan. För de fall där gräns eller rättighet berörs av vattenområ-
de kan värdet av rättigheten vara större än i andra fall. Både rent ekonomiskt sett men 
ofta också i personliga värden. Som ägandespelet i teoriavsnittet visar finns också stora 
vinster att göra genom att agera offensivt, exempelvis genom att anlita ombud eller bi-
träde under förutsättning att den andra parten inte också gör det.

Enligt datainsamlingen förekommer klyvningsåtgärder i fem av fallen. Vid klyvning 
räcker det med att en av fastighetsägarna då fastigheten ägs med samäganderätt ansöker 
om förrättning. Vid klyvning bryts en eller flera av fastighetsägarnas andel ut och en ny 
fastighet bildas.  Hela den ursprungliga fastigheten delas upp, hur mycket beror på vilka 
som vill fortsätta att inneha mark med samäganderätt och vilka som vill äga en fastighet 
ensam. Då möjlighet finns för en ägare att gå emot övriga är detta ofta en åtgärd som 
framkallar starka känslor och konflikter varför närvaron av ombud och biträden inte 
känns helt främmande.

I fallen med anläggningsförrättning är ofta flera fastigheter inblandade och därmed ock-
så ett flertal personer som ska få yttra sig i frågan och komma överens. Har sakägaren 
inte själv varit med och initierat ärendet har denne kanske inte heller tid att delta i de 
sammanträden som ordnas varför anledning finns för sakägaren att ge fullmakt till an-
nan. Har sakägaren inte varit med och initierat ärendet eller vet att tankar om detta finns 
hos andra fastighetsägare kanske han eller hon inte har något personligt intresse av att 
delta i gemensamhetsanläggningen. Då kan anslutningen till denna komma att ”hotas” 
att ske genom tvång varför kanske ett flertal fastighetsägare väljer att företrädas alterna-
tivt biträdas vid dessa typer av förrättningar. Att externa ombud och biträden i stor ut-
sträckning har använts vid dessa förrättningar pekar på att viss infekterad stämning har 
funnits. Annars kan det tyckas, i dessa ofta mer omfattande förrättningar, vara lättare att 
ge fullmakt till granne eller annan sakägare som redan deltar i förrättningen och på så 
vis är insatt i frågan. 

För åtgärder som syftar till att skapa en officialrättighet finns ett överliggande ”hot”  om 
att då överenskommelse inte sker kan lantmäterimyndigheten fatta beslut i frågan ändå. 
Detta ger incitament till strategiskt beteende från sakägarna vilket kan öka viljan att fö-
reträdas/biträdas vid förrättningen om sakägaren själv inte anser sig ha de kunskaper 
och egenskaper som krävs för att nå framgång i förhandling. Om en förrättning inkräk-
tar på de optioner fastighetsägaren har i sin fastighet finns även anledning att försvara 
dessa. Här kan finnas personliga värden, ett så kallat affektionsvärde i fastigheten, eller 
möjligheter som inte direkt kan läsas in i marknadsvärdet varför det från fastighetsäga-
rens synpunkt kan finnas inicitament till att köpa en juridisk tjänst.

 43



I Blekinge län var anläggningsförrättning samt ledningsförrättning två av de vanligaste 
åtgärderna där externt ombud/biträde deltagit (11 % samt 8 % av respektive utförd åt-
gärd). Dessa åtgärder berör ofta flera fastigheter vilket gör att förhandlingsparterna blir 
fler även om lantmäterimyndigheten har möjlighet att fatta beslut då sakägarna inte kan 
komma överens. Fler personer ska få möjlighet att göra sig hörd på sammanträden vil-
ket kan bidra till en mer hetsk stämning och aggressiv ton hos personer då menings-
skiljaktighet hos dessa kan uppstå. Därför kan behov finnas att få stöd och då speciellt 
under sammanträden. En utomstående part som inte har intresse i själva frågan har möj-
lighet att stötta och komma med objektiva synpunkter i en infekterad fråga. Även i Ble-
kinge län var fastighetsbestämning en åtgärd där det i en stor del av förrättningarna fö-
rekom ombud och biträden (10 % av förrättningarna).

7.2 Analys och jämförelse av svarsunderlag från enkätundersökning 

7.2.1 Ekonomiska parametrar

På frågan om hur stor sammanlagd inkomst (lön, studielån, pension, bidrag o. dyl.) före 
skatt personens hushåll hade vid tidpunkten då förrättningen genomfördes skilde sig 
svaren något för kategorin som utgörs av personer vilka anlitat professionellt ombud/bi-
träde samt de som använt ombud/biträde de har en personlig relation till, och då främst 
för de högre inkomstintervallen som är klart mer representerade i kategorien för profes-
sionella ombud och biträden. I kategorin för sakägare som tilldelat fullmakt till någon 
de har en personlig relation till tillhör ingen av de som svarat på enkäten ett hushåll med 
en inkomst från 70 000 kr och uppåt. I kategorin för personer som anlitat professionella 
ombud och biträden utgör över 30 procent av svaren de högre inkomstintervallen. Detta 
visar tydligt att det finns en klart representerad grupp bland de personer som anlitat ett 
professionellt ombud alternativt biträde som har en hög inkomst. Dock ska nämnas att 
resterande svar inom denna kategori fördelar sig över hela inkomstintervallen och där-
med också över de lägre inkomstnivåerna. 

Tittar man på taxeringsvärdena över berörda fastigheter kan man se att personerna som 
anlitat en professionell yrkesman av något slag också placerar sig bland de högre taxe-
ringsvärdena jämfört med personerna som representerats av någon de har en personlig 
relation till. Även här spänner värdena över hela intervallen, dvs. också de lägre värdena 
är representerade. Dock finns några toppvärden vilka saknas i den andra kategorin. 

Även förrättningskostnaderna följer samma mönster som innan, omkring 22 procent av 
de som anlitat professionell yrkesman har deltagit i förrättning där kostnaden för denna 
överstigit 100 000 kr vilket endast en av sakägarna i den andra kategorin svarar (detta 
värde avviker rejält och utgör en förrättningskostnad på 170 000 kr). 
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Sett utifrån tidigare faktorer finns en tydlig korrelation mellan att betala för en juridisk 
tjänst och sakägarens ekonomiska status. Förrättningskostnaden för den individuella 
sakägaren behöver dock inte ha någonting att göra med sakägarens ekonomiska ställ-
ning. Förrättningskostnaden bestäms av en taxa eller om erbjudande om så kallat fast 
pris vid förrättningar där en sådan bedömning kan göras. I fallet där ärendet går på taxa 
blir kostnaden högre ju större ärendets komplexitet är samt hur lång tid förrättnings-
lantmätaren måste lägga ner på ärendet. Kostnaden kan alltså minska om parterna 
snabbt kan nå en överenskommelse. En anledning till att kostnaderna inom gruppen för 
professionella yrkesmän är väldigt höga kan bero på att ärendet dragit ut på tiden då 
ombudet alternativt biträdet signalerat att ”man inte är villig att kompromissa i frågan” 
och varför förhandling tagit längre tid än vad den i fallet utan assistans från ombudet/bi-
trädet hade behövt gjort. Här ska dock nämnas fallet om ägarspelet vilket togs upp i teo-
ridelen. Sakägare som tidigt blandar in sitt ombud i ärendet kan signalera till den andre 
parten att frågan är av särskild viktig art för honom/henne och motparten kommer då att 
”lägga sig”  för att inte uppnå spelets maximalt sämsta utfall vilket sker då båda agerar 
offensivt och anlitar ombud. 

Resultaten från enkäten visar en klar enighet bland sakägarna och de allra flesta är 
mycket nöjda med sitt ombuds alternativt biträdes insats. Detta tyder antingen på att 
denne ej påverkat förrättningskostnaden eller så har sakägaren inte själv gjort koppling-
en att kostnaden kunnat bli lägre om denne vid ett tidigare skede i förrättningen valt att 
kompromissa. Man kan som fastighetsägare också vara mycket medveten om att för-
rättningskostnaden dragit iväg och orsaken till detta men kan ändå ansett att det varit av 
värde att ha denna strategi i förrättningen. Förrättningskostnaden kan ändå vara låg i 
jämförelse med det affektionsvärde sakägaren har i fastigheten och sakägaren kan därför 
vara villig att offra en del av sina ekonomiska medel för att i slutändan nå resultat. 

7.2.2 Förrättningens karaktär 

Sakägarna fick i enkäten med egna ord beskriva vad förrättningen syftade att utföra, min 
tanke här var att kunna avläsa om läget varit särskilt infekterat. I kategorin som utgörs 
av personer som anlitat professionell yrkesman var den vanligaste åtgärden någon typ 
åtgärd vilken behandlade väg, dock framgår inte av svaren om dessa gäller servitut, ge-
mensamhetsanläggning eller samfällighet. Servitutsåtgärder där konflikt med grannar 
förekommer figurerar också i flera av svaren. Man kan tydligt göra en bedömning uti-
från svaren att mer än 50 procent av fallen förklarar en tvingande åtgärd. 

I kategorin där sakägare representerats av någon de har en personlig relation till handlar 
de flesta av förrättningsåtgärderna om avstyckning och fastighetsbestämning eller något 
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slags klargörande av fastigheten. Även inom denna kategori är frågan om väg eller nå-
gon typ av samordnad åtgärd för flera fastigheter vanligt förekommande. Jämförs dessa 
data med den sammanställning över förrättningsåtgärder från datainsamlingen kan kon-
stateras att dessa stämmer överens med de åtgärder som visas där. Enkäten gav en ytter-
ligare dimension till dessa siffror då det framgick av många av svaren om åtgärden 
skedde genom tvång eller var infekterad.  

I de fall där personer valt att ta hjälp av någon de har en personlig relation till kan man 
utifrån de åtgärder som förekommer tänka sig att, vilket också framgår av enkäten, 
många personer inte haft möjlighet att delta i förrättningen varför exempelvis åtgärden 
avstyckning förekommer ofta. Detta är ingen komplicerad åtgärd och kan ej ske genom 
tvång. 

Nybildning av fastighet är, förutom i klyvningsfallet någonting samtliga fastighetsägare 
måste vara överens om. Då fastigheten har flera ägare som inte förvärvat fastigheten 
tillsammans och är utan en gemensam plan/attityd för framtida användning av fastighe-
ten kan detta innebära problem av civilrättslig karaktär. Dock är det ingenting jag har 
behandlat i detta arbete då en förrättning måste avisas om inte samtliga ägare skrivit på 
ansökan och därmed lämnat medgivande till den tänkta fastighetsåtgärden. 

I uppstartad förrättning (främst vid avstyckning som är det vanligaste fallet) kan det 
hända att konflikt mellan kommun, eller annan myndighet som lantmäterimyndigheten 
samråder med, och sakägaren inträffar. Detta kan ske då ärendets lämplighet måste av-
göras av någons tolkning eller bedömning utifrån inte exakt reglerade faktorer. Då ären-
det berör fastighetsbildning utom plan kan en sådan bedömning av ett enskilt fall bli 
känsligt. Detta gäller även fall inom plan då olika kommuner kan bedöma mycket olika 
i vissa avseenden, exempelvis vid mindre avvikelse. En sådan situation kan uppfattas 
som orättvist av sakägaren som deltar i lantmäteriförrättningen eller ansöker om sådan. 
Viktigt här är att belysa att det är kommunen som har planmonopol. Lantmäteriets roll 
gentemot kommunen är sekundär när det gäller plantolkning och kommunens åsikt ska 
följas då denna faller inom ramarna för vad som är möjligt och korrekt. 

Förrättningar som behandlar åtgärd med väg oavsett åtgärd är ofta av lite mer komplice-
rad art och med flera inblandade fastighetsägare. Detta motiverar varför många valt att 
ta hjälp under förrättningen. En stor del av fastighetsägarna inom kategorin där sakäga-
ren haft en personlig relation till ombudet/biträdet, mycket större än i den andra, är 
kvinnor som själva äger sin fastighet. Av enkäten framgår också att många av de som 
givit fullmakt åt annan har gjort det till sin make/maka/sambo. Äger man ensam sin fas-
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tighet kan det ändå kännas naturligt att blanda in sin respektive så att denne deltar på 
lika villkor.

7.2.3 Fastighetsägarens personliga värde i fastigheten

Enkäten syftade till stor del att analysera huruvida ett högre affektionsvärde till fastig-
heten i högre grad påverkar fastighetsägare att betala för en juridisk tjänst. I kategorin 
som utgörs av personer som givit fullmakt eller valt att biträdas av professionella yr-
kesmän utgör 48 procent av svaren fastigheter som utgör en släktgård/arv. Medan det i 
kategorin där personer valt att företrädas/biträdas av någon de känner utgör denna siffra 
38 procent. Detta tyder på att det är en stor andel av de som ger fullmakt eller biträds av  
utomstående person som tilldelar sin fastighet ett affektionsvärde. Önskan att få hjälp 
under förrättning är stor, oavsett om denna hjälp fås av professionell yrkesman eller nå-
gon i ens närhet man känner förtroende för. 

På frågan om aktuell fastighet har vattenområde svarade hela 65 procent av personerna 
som anlitat professionell yrkesman att företräde/biträde dem vid förrättningen att så är 
fallet. Av personerna i kategorin som utgörs av de som tagit hjälp av någon de har en 
personlig relation till svarar 33 procent att deras fastighet har vattenområde. Detta kan 
tolkas som att fall där fastighet har vattenområde antingen bidragit till ett högre värde 
av fastigheten vilket motiverat kostnaden för den juridiska tjänsten eller att vattenområ-
det bidragit till oklarheter i fastighetsgränser vilket också siffrorna över antalet fastig-
hetsbestämningar inom stockholmsområdet kan förklara.

 I Värmdö kommun förekommer flest antal ärenden där externa ombud och biträden 
närvarat. Värmdö kommun är också känd för närheten till vatten och en stor del av fas-
tigheterna i kommunen har vattenområde. Detta går ihop med den hypotes jag i inle-
dandet av min uppsats la till grund för mitt arbete. Att en fastighets tillgång till vatten-
område kan vara en bidragande faktor till att ärendehandläggningen av förrättningar 
som berör just denna typ av fastighet kan bli extra känslig.  

7.2.4 Sakägarens skäl till val att använda ombud eller biträde

När personerna som deltog i enkätundersökningen själva fick ange anledningen till var-
för de valt att företrädas eller biträdas av annan i förrättningen svarar personerna som 
valt att anlita professionell yrkesman att de gjort detta för att de känner att de har för lite 
kunskap inom själva sakfrågan eller inom ämnesområdet samt på grund av tidsbrist. 
Endast en person svarar att den anlitat professionell hjälp därför att motparten vid inled-
ningsskedet av förrättningen hade advokat. Detta är i enlighet med ägandespelet som 
presenterades i teoriavsnittet. Om sakägare skulle anlita juridiskt ombud på grund av att 
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den andra parten gjort så kommer enligt spelteorin den maximala förlusten för båda par-
terna göras. 

I kategorin där sakägaren haft en personlig koppling till sitt ombud alternativt biträde är 
den främsta orsaken att sakägaren själv inte kunde närvara av olika anledningar men 
också här framkommer att personer känner att de har för liten kunskap inom området 
och är mer bekväma i förrättningsförfarandet om de får hjälp i frågan av någon med mer 
kompetens inom området. 

I båda kategorierna dominerar anledningar som att sakägaren själv inte bedömer sig ha 
den kompetens som krävs vilket jag tycker är viktigt att belysa. Antingen så missar 
lantmäterimyndigheten i kommunikationen med sakägarna i förrättningens inlednings-
skede eller så saknas förtroende för myndigheten. Båda anledningarna motsägs av sva-
ren från enkätundersökningen. En klar majoritet i båda kategorierna anger att de beslutat 
om att ge fullmakt eller biträdas under förrättningen redan innan ärendet påbörjades. 
Detta tyder på att beslut fattades redan innan någon sorts kontakt med myndigheten in-
letts vilket i sin tur tyder på att sakägaren fattat detta beslut utifrån tidigare erfarenheter 
eller utifrån antaganden de har om myndigheten utifrån olika samhällspåverkningar. En 
huvuddel av de båda kategorierna anger att de tidigare haft kontakt med lantmäterimyn-
digheten samtidigt är det endast ett fåtal inom båda kategorierna som säger att detta på-
verkat deras beslut. 

7.2.5 Sakägarnas uppfattningar om lantmäterimyndighetens arbete 

Kommentarer om vad som hade kunnat gjorts annorlunda från lantmäterimyndighetens 
sida tyder på att viss misstro gentemot myndigheten finns, både mot organisationen som 
helhet samt mot enskilda förrättningsmän. Bland de personer som anlitat professionell 
yrkesman är misstron mot myndigheten som störst.

Hälften av de som svarat på denna fråga anger att de tycker att myndigheten kunnat age-
ra annorlunda. Anledningar till detta härleds till den enskilde förrättningslantmätaren 
och dennes insats. I ett av fallen har förrättningslantmätaren enligt sakägaren agerat up-
penbart partiskt varför hjälp söktes, andra anledningar anges vara ärendets tidsåtgång 
samt att man från myndighetens sida bytt handläggare ett flertal gånger. En annan viktig 
kommentar som framgår är att förrättningslantmätaren tycks ha agerat på ett nonchalant 
sätt och bidragit till den irritation mellan grannarna som redan fanns. Denna typ av åsikt 
tycker jag är viktig att lyfta fram även om den berör ett enskilt fall. Erfarenheter som 
denna då lantmätaren klart har gått emot sin roll som medlare och konfliktlösare skapar 
negativa erfarenheter och tankar om lantmäterimyndigheten som kan bidra till svårare 
och mer infekterade framtida handläggningar då samme sakägare medverkar. 
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En tanke hos mig är att den genomsnittlige personen inte har kontakt med lantmäte-
rimyndigheten särskilt många gånger under sitt liv, dock framgår av enkäten att en stor 
majoritet har tidigare erfarenhet av myndigheten. Om denna erfarenhet är negativ kan 
detta påverka hur sakägaren väljer att agera i nästkommande förrättningar.  

Även om de flesta personer anger att lantmäterimyndigheten inte kunnat agera annor-
lunda för att de skulle ha valt att företräda sina egna intressen finns det de som tycker 
så. Bland de som valt att anlita professionella yrkesmän finns några vilka anger att 
myndighetens arbete är anledningen till att de valt att företrädas eller biträdas i förrätt-
ningen. Bland dessa personer framkommer skäl som att myndigheten har en tung posi-
tion och man känner sig maktlös gentemot denna, om ärendet går vidare till domstol 
anser man att lantmäterimyndighetens beslut väger mycket tungt. Skäl anses också vara 
Lantmäteriets rykte bland villa- och fastighetsägare att göra konstiga bedömningar. 

De allra flesta och främst i kategorin som utgörs av personer som givit fullmakt åt eller 
valt att biträdas av någon denne har en personlig relation till anger att det är på grund av 
tidsbrist eller andra praktiska skäl de har valt att agera på detta sätt och att valet inte har 
med myndighetens arbete att göra. 

En viktig fråga att få svar på var också om det är vanligt att förrättningar där professio-
nellt ombud närvarat oftare går vidare till domstol och om i så fall ombudet varit med 
och påverkat det beslutet med tanke att själv vinna på det. Resultaten av enkätutskicket 
visar dock att 22 procent av fallen inom denna kategori gick vidare till domstol och vid 
endast ett av fallen överklagades ärendet av sakägaren vilken deltar i undersökningen. 
Detta motsäger att det skulle vara vanligare att ärendet går vidare till domstol då profes-
sionell yrkesman anlitats och att detta skulle ske på initiativ av ombudet. 

I en jämförelse med den andra kategorin kan utläsas från resultaten att endast ett av fal-
len gick vidare till domstol. Detta visar att det är vanligare att ärenden där professionella 
ombud och biträden närvarat oftare går vidare till domstol även om det inte är denne 
part som överklagar. En anledning till detta kan vara att man som motpart till sakägare 
som haft juridisk hjälp vid förrättningen känt sig underlägsen och vill mötas på lika 
villkor i domstol.

7.2.6 Kommentarer om svarsunderlaget från Blekinge 

Enkätundersökningen resulterade endast i två svar från Blekinge län där båda svaren 
faller under kategorin där sakägaren har en personlig koppling till sitt ombud. Resultatet 
utgör inte ett tillräckligt stort underlag för att en rimlig jämförelse av svaren med Stock-
holms län ska kunna ske men värt att nämna kan ändå vara att inget av svaren visar på 
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något som skiljer sig särskilt från svarsunderlaget från Stockholms län. Värt att framhä-
va kan också vara att den ena av fastigheterna utgör släktgård/arv samt har vattenområ-
de. 
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8 Slutsatser

Datainsamlingen som utfördes visade på att det i Stockholm län förekom externa ombud 
och biträden i 4 % av de registrerade förrättningarna under 2010.  I Blekinge förekom 
externa ombud och biträden i 2 % av de förrättningar som registrerades 2010. Den 
kommun där flest externa ombud och biträden procentuellt sett förekommit var Värmdö 
kommun (21 % av de registrerade förrättningarna under 2010).

På grund av lantmäterimyndighetens officialutredningsplikt kan ombudet respektive bi-
trädets roll, liksom sakägaren, i förrättning endast få utrymme vid sammanträde och 
förhandling. Förrättningslantmätaren har då en viktig roll att förklara det förhandlings-
utrymme som finns och att lantmäterimyndigheten ensam kan ta beslut om parterna inte 
kan komma överens. 

Då utrymme för förhandling ges vid många förrättningar finns incitament för sakägarna 
att agera strategiskt. Detta kan öka viljan att företrädas eller biträdas vid förrättning om 
sakägaren själv inte anser sig ha de kunskaper och egenskaper som krävs för att nå 
framgång i förhandling. 

Som framgår av ägandespelet som illustreras i uppsatsens teoriavsnitt fås det sämsta 
möjliga utfallet då båda parterna väljer en offensiv strategi. Förrättningen kan bli onö-
digt utdragen och också onödigt dyr. Det är då viktigt att förrättningslantmätaren tydligt 
markerar sin roll och inte väntar för länge med att gå in och fatta ett beslut. Har möjlig-
heten för denna utgång i ett tidigt skede av förrättningen förklarats uppfattas situationen 
som mer rättvis av de deltagande parterna. 

Från både den inventeringen av akter som genomfördes samt från resultaten från en-
kätundersökningen framkommer att frågan om väg eller någon typ av samordnad åtgärd 
för flera fastigheter är vanligt förekommande och kan vara en särskilt infekterad åtgärd. 
I dessa situationer är det extra viktigt att förrättningslantmätaren tydligt förklarar det 
förhandlingsutrymme som finns och vad som händer om parterna inte kan komma över-
ens. Detta eftersom parterna i dessa typer av förrättningar ofta är många fler och därmed 
också representerar fler intressen. 

En av de vanligaste anledningarna till att personer väljer att ge fullmakt åt annan eller 
biträdas vid lantmäteriförrättning är att sakägaren känner att denne har för lite kunskap i 
frågan och därför väljer att inviga någon de anser har större kunskap. Även här måste en 
tydligare kommunikation från lantmäterimyndighetens sida ske vid förrättningens in-
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ledningsskede. Förrättningslantmätaren måste kommunicera lantmäteriförrättningens 
karaktär och uppbyggnad samt sakägarens roll i processen.

Som framgår av resultaten kan det finnas en korrelation mellan en fastighets tillgång till 
vattenområde och fastighetsägarens vilja att få hjälp vid förrättning, oavsett om denna är 
av professionell eller personlig art. Dock finns inte ett tillräckligt stort underlag för att 
styrka den hypotes som ställdes i uppsatsens inledningsskede.

De allra flesta personer i båda kategorierna anger att de beslutat om att ge fullmakt eller 
biträdas under förrättningen redan innan ärendet påbörjades. Som nämndes i analysen 
tyder detta på att sakägaren fattat detta beslut utifrån tidigare erfarenheter eller utifrån 
antaganden de har om myndigheten utifrån olika samhällspåverkningar. Både inom ka-
tegorin för personer som anlitat professionell yrkesman samt personer som valt att före-
trädas eller biträdas av någon de har en personlig koppling till anger en klar majoritet att 
de tidigare haft kontakt med lantmäterimyndigheten. Samtidigt är det endast ett fåtal  
personer inom båda kategorierna som säger att detta påverkade deras beslut. Kommen-
tarer om vad som hade kunnat gjorts annorlunda från myndighetens sida tyder ändå på 
att viss misstro mot myndigheten finns, både mot organisationen som helhet samt mot 
enskilda förrättningsmän. Bland de personer som anlitat professionella yrkesmän är 
misstron mot lantmäterimyndigheten som störst.
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Bilaga 1 - Enkät
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