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Sammanfattning 
 
Denna rapport syftar till att utreda och klargöra de allmänna lämplighetsvillkoren vid 

fastighetsbildning (som finns beskrivna i 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen) och hur denna 

paragraf ska tolkas vid lämplighetsprövning. 

 

Detta har gjorts genom en rättsfallsstudie, där fokus lagts på hur paragrafen har tolkats i 

rättspraxis. Rättsfallsstudien har sedan kompletterats med propositionsanalyser och 

litteraturstudier. I uppsatsen har de 58 rättsfall som legat till grund för rättsfallsstudien redovisats 

för sig för att sedan analyseras och tolkas.  

 

Slutsatserna av arbetet presenteras i form av riktlinjer för vad som ska beaktas vid 

lämplighetsprövning. Riktlinjerna bygger på observerade tolkningar i rättspraxis och är menade 

att underlätta tolkningen av paragrafen. Till att börja med kan det konstateras att det finns flera 

dimensioner på paragrafen och att den innehåller åtta krav gällande fastigheters belägenhet, 

omfång, utformning, tillgång till behövliga vägar, vatten- och avloppsanordningar för 

bebyggelsefastigheter, varaktighet, aktualitet samt tillvägagångssätt.  

 

Kraven som ställs och faktorerna som spelar in i bedömningen beror dels på vilket av dessa krav 

som behandlas samt vilket ändamål fastigheten ska ha. Kraven som ställs är även högre för en 

obebyggd fastighet än för en bebyggd fastighet när fastigheten ska användas för boendeändamål. 

I studien blir det även tydligt att kraven som ställs på fastigheter för fritidsändamål är högre än 

för fastigheter för permanent boende. Det kan även konstateras att jord- och 

skogsbruksfastigheters lämplighet regleras till stor del av 3 kap. 5 § FBL. 
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Abstract 
 

This bachelor thesis report aims to investigate and clarify the general conditions concerning 

suitability for property formation (as described in Chapter 3, section 1 Real Property Formation 

Act) and how these conditions are supposed to be interpreted. This has been done through a 

court case study, where the focus has been on how the conditions have been interpreted in case 

law. 58 court cases have been studied separately and then analyzed in the report.  

 

The conclusions are presented in the form of guidelines concerning what to consider for a 

suitability assessment with regard to the conditions in Chapter 3, section 1 Real Property 

Formation Act. The guidelines are based on observed interpretations in case law and are meant 

to facilitate the interpretation of the conditions.  

 

It should be noted that there are several dimensions to the general conditions concerning 

suitability and that there are eight conditions considering real estates’ location, size, design, access 

to necessary roads, water and sewage systems for residential properties, duration, timeliness and 

approach. Depending on which of these conditions are considered, the assessment will be made 

in accordance. 

 

The assessment will also depend on the purpose of the real estate. For example, the requirements 

are higher for a real estate for recreational purposes than for a real estate for permanent 

residence. The requirements are also higher for a real estate containing no buildings than for a 

real estate that already contains a residential building when the real estate is meant for 

accommodation purposes. It may also be noted that agriculture and forestry real estates’ 

suitability mostly depends on the conditions in Chapter 3, section 5 Real Property 

Formation Act. 
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Begrepp och ord 
 

SFS: Svensk författningssamling 

SOU: Statens offentliga utredningar 

LMRR: Lantmäteriets rättsfallsregister 

 

Myndigheter: 

LM: Lantmäterimyndigheten 

LMV: Lantmäteriverket 

LSt: Länsstyrelsen 

BN: Byggnadsnämnden 

 

Lagar: 

FBL: Fastighetsbildningslagen 

JB: Jordabalken 

KML: Kulturminneslagen 

 

FBLS: Lagen om fastighetsbildning i stad 

JDL: Lagen om fastighetsbildning å landet 

SML: Lagen om sammanläggning av fastigheter å landet 

 

Domstolar: 

MMD: Mark och miljödomstolen, första instans 

HovR: Hovrätten, andra instans 

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen, andra instans 

HD: Högsta domstolen, tredje instans 

 

Tidskrifter: 

NJA: Nytt juridiskt arkiv 

RH: Rättsfall från hovrätterna 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget nybildas ungefär 20 000 fastigheter per år (Lantmäteriet, 2013) och ca 10 000 

fastighetsregleringsförrättningar sker per år i Sverige (Ekbäck, 2012, s.1). Fastighetsbildning sker i 

stor utsträckning och regleras av en komplicerad lagstiftning. Bestämmelser och villkor för 

fastighetsbildning beskrivs i fastighetsbildningslagen och de allmänna lämplighetskraven, som 

gäller för all fastighetsbildning, regleras i fastighetsbildningslagens (FBL) tredje kapitel.  

 

I paragraferna beskrivs begränsningar i relativa termer, vilket lämnar ett stort tolkningsutrymme 

för läsaren. För att fastighetsbildningsförrättningar ska kunna gå till på ett likartat sätt i hela 

landet är det oerhört viktigt att tolkningsutrymmet i lagstiftningen minimeras så att varje fall 

bedöms utifrån samma bedömningsgrunder. I denna uppsats ska de allmänna lämplighetskraven i 

3 kap. 1 § FBL utredas och tydliggöras i ett försök att minimera lagens tolkningsutrymme. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med kandidatarbetet att utreda och tydliggöra de allmänna lämplighetsvillkoren som 

beskrivs i 3 kap. 1 § FBL och hur paragrafen ska tolkas vid fastighetsbildning.  

 

1.3 Metod 

Metoden som valts för att utreda hur paragrafen 3 kap. 1 § FBL ska tolkas vid 

lämplighetsprövningar är i första hand genom en analys av rättsfall från FBLs skapande år 1972 

till 2012. I rättsfallsanalysen studeras hur lämplighetsvillkoren har tillämpats i rättspraxis i syfte att 

finna mönster i domskälen och riktlinjer att utgå från vid lämplighetsprövningar. 

Rättsfallsanalysen kompletteras av propositionsstudier och litteraturstudier.  

 

1.4 Avgränsningar 

Inför rättsfallsanalysen har vissa avgränsningar gjorts för att bestämma vilka rättsfall som ska 

analyseras. Den första begränsningen var att rättsfallen ska behandla paragrafen 3 kap. 1 § FBL. 

Rättsfallen ska även ha behandlats i åtminstone andra instans, d.v.s. antingen i en av Sveriges 

sex hovrätter eller i vissa fall mark- och miljööverdomstolen.  

 

I Lantmäteriets rättsfallsregister finns det totalt 192 rättsfall som passar in på dessa krav. Fyra av 

dessa har avgjorts med hjälp av jorddelningslagen (JDL) har därför valts bort. Totalt 188 rättsfall 

har legat till grund för rättsfallsanalysen och de 58 rättsfall som ansetts ha mest relevans för hur 

paragrafen 3 kap. 1 § FBL ska tolkas utifrån dagens förutsättningar, har redovisats i denna 

uppsats. Särskild tyngdpunkt har lagts på fem av dessa rättsfall, då de tidigare har publicerats i 

tidskriften Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) och utgivningen Rättsfall från Hovrätterna (RH).  
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Fokus i det här arbetet har legat på de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL och det är i 

första hand denna paragraf som behandlats i arbetet. Avgränsningar har även gjorts inom 

paragrafen och det är endast traditionella fastigheter som ingår i utredningen. Tredimensionella 

fastigheter och ägarlägenhetsfastigheter kommer alltså inte att behandlas. Inte heller kommer det 

rättsliga förfarandet kring lämplighetsprövningen att behandlas i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen har utformats efter de åtta delvillkor som kan utläsas i paragrafen 3 kap. 1 § FBL. 

Dessa delvillkor förtydligas i kapitel 2 och utgör sedan underrubriker i flera av arbetets kapitel. 

I kapitel 2 inleds även arbetet med de definitioner och teorier som behövs för att förstå hur 

lämplighetsprövningen görs.  

 

I kapitel 3 görs en propositionsfördjupning för att förstå motiven bakom paragrafen och vilka 

tankar som ligger bakom lagtexten.  

 

Kapitel 4 består av en redogörelse för de viktigaste rättsfallen i rättsfallsstudien. De viktigaste 

omständigheterna och domskälen redovisas kortfattat i punktform för de 58 rättsfall som i första 

hand analyserats. Rättsfallen har hänvisats till med sitt LMRR-nr och antingen NJA-nummer, 

RH-nummer eller domstol, datum samt målnummer. 

 

I Kapitel 5 analyseras rättsfallen med koppling till propositionerna. Detta görs för varje delvillkor 

i syfte att försöka finna mönster och utgångspunkter i hur rättsfallen bedöms. 

 

Kapitel 6 ägnas åt slutsatsen av kandidatarbetet. 
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2. Lämplighetsprövning vid fastighetsbildning 

2.1 Fastighetsbildning 

”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda 

bestämmelser.  

 

Sämjedelning är utan verkan.” (1 kap. 1 § JB) 

 

I denna välbekanta paragraf definieras begreppet fastighet som en slags rättslig indelning av 

marken. Vid fastighetsbildning innefattar begreppet fastighet dels den mark som tillhör 

fastigheten, dels tillbehör som hör till fastigheten. Tillbehören utgörs av både fysiska tillbehör 

(så som byggnader, anläggningar och liknande som enligt 2 kap. 2 § JB tillhör en fastighet) och 

rättsliga tillbehör i form av servitut, andelar i samfälligheter och dylikt 

(prop. 1969:128 del B s.104). 

 

Fastighetsbildning definieras i sin tur enligt följande. 

 

”Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som innebär att 

1. Fastighetsindelningen ändras, 

2. Servitut bildas, ändras eller upphävs, eller 

3. En byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan 

fastighet.” (1 kap. 1 § FBL) 

 

De förrättningsåtgärder för fastighetsbildning som används idag är avstyckning, klyvning, 

sammanläggning och fastighetsreglering. Avstyckning innebär att ett visst bestämt mark- eller 

vattenområde styckas av från en befintlig fastighet. Genom avstyckning bildas dels en ny fastighet 

(det avstyckade området) och dels ombildas stamfastigheten. Genom avstyckning kan även en 

fastighets andel i en samfällighet brytas ut (Ekbäck, 2012, s.16). 

 

Klyvning är en åtgärd som kan användas för att dela upp en samägd fastighet. Detta kan göras då 

flera personer äger kvotdelar i en fastighet, och en eller flera delägare vill få sin andel utbruten 

(Ekbäck, 2012, s.16). Vid klyvning nybildas två (eller flera) fastigheter och även stamfastigheten 

får en ny fastighetsbeteckning. Sammanläggning innebär att två eller flera fastigheter slås ihop till 

en fastighet. Även stycknings- och klyvningslotter kan sammanläggas med andra fastigheter eller 

lotter (Ekbäck, 2012, s.16). 

 

Vid fastighetsbildning brukar det talas om nybildning och ombildning. Nybildning innebär att en 

ny fastighet skapas och kan göras genom åtgärderna avstyckning, klyvning och sammanläggning. 

För att ombilda fastigheter används istället fastighetsreglering, som innebär att den befintliga 

fastighetsindelningen förändras genom marköverföring från en fastighet eller samfällighet till en 

annan sådan (Ekbäck, 2012, s.16). Vid ombildning skapas inga nya fastigheter. 
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Ärenden som infattar någon av dessa typer av fastighetsbildning hanteras genom en 

lantmäteriförrättning. Under förrättningen ska förutsättningarna för fastighetsbildning utredas 

och berörda myndigheter ska få tycka till om fastighetsbildningen genom samråd. Om inga 

hinder föreligger ska förrättningen slutföras, gränser definieras och nybildade fastigheter ska få 

beteckningar (Julstad, 2011, s.141). 

 

Förrättningarna handläggs av lantmäterimyndigheten som utgörs dels av Lantmäteriet, som är 

statens lantmäterimyndighet och dels av kommunala lantmäterimyndigheter. Statens 

lantmäterimyndighet kallades tidigare för Lantmäteriverket (LMV) men slogs 2008 ihop med 21 

andra fastighetsbildningsmyndigheter och bildade tillsammans Lantmäteriet.  

 

Sista meningen i 1 kap. 1 § JB lyder ”Sämjedelning är utan verkan”. Sämjedelning innebär att två 

fastighetsägare genom s.k. privat jorddelning genomför fastighetsbildning utan att vända sig till 

lantmäterimyndigheten. Detta innebär att det redan i jordabalkens första paragraf förtydligas att 

fastighetsbildning inte får ske genom ett privat avtal, utan att en förrättning måste genomföras av 

lantmäterimyndigheten. 

 

2.2 Lämplighetsprövning 

Fastighetsbildning får inte ske på vilket sätt som helst och det är inte alla fastigheter som får ny- 

eller ombildas. Som tidigare nämnt så ska fastighetsbildning ske genom en förrättning som 

genomförs av lantmäterimyndigheten (LM) där bland annat de fastigheter som berörts av 

fastighetsbildningen ska prövas på deras lämplighet. Fastighetsbildning regleras i 

fastighetsbildningslagen och de allmänna lämplighetskraven, som gäller för all typ av 

fastighetsbildning, finns reglerade i 3 kap. FBL. 

 

Paragrafen som är föremål för denna utredande uppsats, 3 kap. 1 § FBL, är formulerad enligt 

följande: 

 

”1 § Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till 

belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt 

beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt 

område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara 

anordningar för vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska 

nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 

överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och 

övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.  

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller ombildas endast 

om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda 

ändamålet. Vid tillämpningen av första och andra styckena ska en sådan fastighetsbildnings särskilda 

karaktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 1a 1b §§.”  

Då endast traditionella fastigheter ska behandlas i denna uppsats, så kan det sista stycket bortses 

från eftersom att det berör de tillägg kring tredimensionella fastigheter (3 kap. 1a § och 1b § FBL) 
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som tillkommit i lagen. Genom tolkning av paragrafen kan flera delvillkor för fastighetsbildning 

upptäckas. Kraven som ställs på fastigheter som berörs av fastighetsbildning är följande: 

1. Fastigheten måste få en lämplig belägenhet. 

2. Fastigheten måste få ett lämpligt omfång. 

3. Fastigheten måste få en lämplig utformning. 

4. Fastigheten måste få tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. 

5. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, måste den kunna få godtagbara 

anordningar för vatten och avlopp. 

6. Fastigheten måste kunna antas få varaktig användning för sitt ändamål. 

7. Fastigheten måste kunna antas få användning för sitt ändamål inom överskådlig tid. 

8. Fastighetsbildning får ej ske om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga 

omständigheter bör tillgodoses på annat sätt än fastighetsbildning. 

 

I samband med att de allmänna lämplighetsvillkoren radas upp är det viktigt att definiera vad som 

ska lämplighetsprövas och vilka omständigheter som ska beaktas.  

 

Vilka åtgärder ska lämplighetsprövas? 

Alla åtgärder som medför att aktuell fastighetsindelning förändras på ett eller annat sätt måste 

lämplighetsprövas. Sker flera åtgärder samtidigt så är det den sammanlagda effekten av åtgärderna 

som ska prövas (prop. 1969:126 del B s.104). 

 

Vilka fastigheter ska lämplighetsprövas? 

Alla fastigheter vars indelning förändras av åtgärden ska lämplighetsprövas. Det vill säga, både 

ombildade och nybildade fastigheter måste bli varaktigt lämpliga för sitt ändamål. Varje fastighet 

behandlas som en enskild enhet och ska bedömas på dess slutgiltiga skick. Vikt får inte fästas vid 

att flera fastigheter är i samma ägares hand då detta inte är ett förhållande som kan antas bestå 

(prop. 1969:128 del B s.104). 

 

Vid prövningen ska hänsyn tas till allt som räknas som fast egendom. Det innebär att man vid 

prövningen ska beakta både den mark som tillhör fastigheten men även fastighetstillbehör. 

Tillbehören utgörs av dels fysiska tillbehör i form av byggnader, anläggningar och dylikt som 

bestäms av 2 kap. 2 § JB, dels av rättsliga tillbehör i form av servitut, andelar i samfällighet 

och liknande.  

 

Hur bestäms ändamålet? 

Lagstiftning är utformad så att den bör tolkas utifrån fastighetens ändamål, vilket innebär att 

lämplighetskravet bör ske utifrån ett planmässigt betraktelsesätt. 

 

Annan lagstiftning 

Utöver de allmänna lämplighetsvillkoren i denna paragraf så baseras lämplighetsprövningen även 

på flera andra paragrafer och lagar. Bland annat regleras vad som anses vara en godtagbar 

anordning för vatten och avlopp av miljöskyddslagstiftning utanför FBL. I samband med 

aktualitetskravet spelar även plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser in, då en obebyggd tomt 
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inte kommer att kunna användas för bostadsändamål inom överskådlig tid om PBLs 

bestämmelser för bygglov inte är uppfyllda. 

 

Även i fastighetsbildningslagen finns bestämmelser utöver 3 kap. 1 § som har betydelse för 

fastigheters lämplighet. Jord- och skogsbruksfastigheters lämpliga omfång bedöms till stor del 

utifrån lämplighetsvillkoret i 3 kap. 5 § FBL, som är formulerat enligt följande: 

 

”5 § För att en jordbruksfastighet skall anses lämpad för sitt ändamål skall den ha sådan storlek, 

sammansättning och utformning att den medger att det företag som skall bedrivas på fastigheten 

ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Vid bedömningen härav skall hänsyn tas till möjligheterna att 

kombinera företaget med annan varaktig verksamhet på orten. Särskild hänsyn skall tas till intresset 

av att sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas. Hänsyn skall också tas till betydelsen av att 

vården av natur- och kulturmiljön främjas. 

 

Första stycket gäller även i fråga om en skogsbruksfastighet.”  

 

Den första meningen utgör det krav som kallas för lönsamhetskravet. Även skyddsreglerna 

3 kap. 6-7 §§ har betydelse för lämpligheten för jord- och skogsbruksfastigheter. Bestämmelsen i 

3 kap. 6 § innebär att fastighetsbildning inte får medföra olägenheter av betydelse för 

jordbruksnäringen och bestämmelserna i 3 kap. 7 § innebär att mark avsedd för skogsbruk inte 

får delas så att det ekonomiska utbytet från skogsbruket undergår försämring av betydelse eller 

innebär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Dessa paragrafer kommer att behandlas 

närmare i nästa kapitel. 

 

 

 

 

https://lagen.nu/1970:988#K3P5S1
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3. Förarbeten 

3.1 Historik 

Fastighetsbildningslagen, och därmed även 3 kap. 1 § FBL, trädde i kraft den 1 januari 1972 

(SFS 1970:988). Innan fastighetsbildningslagens tillkomst var lagstiftningen kring 

fastighetsbildning väldigt splittrad. Det fanns olika lagar beroende på om fastighetsbildningen 

skulle ske på landsbygden eller i staden, och FBL blev den första enhetliga lagstiftningen för 

fastighetsbildning både inom stad och landsbygd (Ekbäck, 2012, s. 219). 

 

För fastighetsbildning inom städer fanns tidigare 1917 års lag om fastighetsbildning i stad (FBLS) 

medan 1926 års lag om delning av jord å landet (Jorddelningslagen, JDL) reglerade 

fastighetsbildning på landsbygden (Ekbäck, 2012, s. 223ff). Utöver dessa fanns dessutom 1926 års 

lag om sammanläggning av fastigheter å landet (SML) som reglerade sammanläggningsåtgärder på 

landsbygden (prop. 1969:128 del B s.2). 

 

Fastighetsbildningslagen började utformas redan 1939 då riksdagen tillsatte särskilt sakkunniga 

som skulle revidera lagstiftningen om delning av jord å landet efter att JDL visat sig ha större 

brister. Dessa sakkunniga arbetade sedan på att förbättra lagstiftningen och genomförde en del 

omfattande förändringar i JDL 1947. 1953 tillkallades nya sakkunniga för att verkställa den 

slutgiltiga versionen av JDL, men istället startades en ny utredning då förutsättningarna för 

fastighetsbildning hade förändrats radikalt sedan 1939. De nya sakkunniga, som antog namnet 

Fastighetsbildningskommittén, avlämnade 1963 betänkandet ”Fastighetsbildning” (SOU 1963:68) 

som innehöll förslag till en enhetlig lag om fastighetsbildning för både stad och landsbygd. Detta 

blev grunden till den fastighetsbildningslag vi har idag (prop. 1969:128 del B s.2). 

 

Sedan lagens tillkomst har den förändrats ett antal gånger. De mest omfattande förändringarna 

skedde i början av 1990-talet då regeringen ville anpassa lagstiftningen till den aktuella jord- och 

skogsbrukspolitiken, 2004 då tredimensionella fastigheter infördes och 2009 då det lagstiftades 

om ägarlägenhetsfastigheter. Eftersom att vi i den här uppsatsen endast behandlar 

bestämmelserna i 3 kap. 1 § FBL som berör traditionella fastigheter så är det propositionerna från 

1969 (som låg till grund för FBLs skapande), 1989/90 och 1993/94 (som låg till grund för de 

lagändringar som underlättade fastighetsbildning på landsbygden) som är intressanta i detta arbete 

och kommer att ingå i propositionsanalysen. 
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3.2 Propositioner 
I detta avsnitt utreds hur de allmänna lämplighetsvillkoren formades och vilka diskussioner som 

fördes kring de åtta delvillkoren.  

 

3.2.1 Allmänt  

Villkoren om fastighetsbildning i fastighetslagens tredje kapitel bygger till stor del på de regler 

som fanns uppställda i JDLs nittonde kapitel. Kommittén som tog fram grunderna till lagen 

ansåg att 19 kap. JDL hade ett fullständigt och tidsenligt innehåll då de omarbetats av de 

sakkunniga 1947 (prop. 1969:128 del B s.99). 

 

I de allmänna kommentarerna från remissinstanserna i propositionen från 1969 så diskuterades 

främst huruvida det borde finnas ett förbud mot fastighetsbildning som går emot allmänna 

intressen samt om det i lagtexten uttryckligen borde uppmärksammas att natur- och 

kulturvårdsintressen ska tas i beaktning vid fastighetsbildning. Flera av remissinstanserna 

framhöll att natur- och kulturvårdsintressen tydligt bör framhållas och att ett förbud mot 

fastighetsbildning som strider mot allmänna intressen skulle kunna avhjälpa problemet med 

olämpliga fritidsbebyggelser. Kommittén kommenterade att de övervägt ett sådant förbud, men 

avstod från detta då de ansåg att fastighetsbildningsmyndigheten (FBM)
1
 på sådant sätt skulle få 

en långtgående utredande prövningsrätt. Departementschefen höll med kommittén att ett sådant 

förbud skulle ha negativa konsekvenser för förfarandet av fastighetsbildning och inte skulle stå i 

överensstämmelse med principen om fastighetsbildning som ett judiciellt och inte ett 

administrativt förfarande. Det påpekades att det skulle inskränka glesbebyggelserätten och lägga 

befogenheter på FBM som normalt borde tillfalla en planmyndighet. Dock kommenterade 

departementschefen att reglerna bör uttrycka något slags minimikrav om vilka yttersta åtgärder 

som kan tillåtas ur allmän synpunkt (prop. 1969:128 dl B s.99ff). 

 

Grunden till kraven på en lämplig utformning kommer ifrån de gamla reglerna om avstyckning 

och sammanläggning i 19 kap. 2 § JDL. Enligt dessa regler skulle varje styckningsdel till omfång 

och beskaffenhet i övrigt med hänsyn till belägenhet vara sådan att den för sig eller tillsammans 

med mark den är avsedd att sammanläggas med, bildat en fastighet som var varaktigt lämpad för 

sitt ändamål. Genom FBLs tillkomst 1972 (baserad på propositionen från 1969) började 

principen bakom detta gälla för all typ av fastighetsbildning, även befintliga fastigheter som 

berördes av fastighetsreglering. Undantag gavs dock för fastigheter som redan innan inte var 

lämpade för sina ändamål och inte undergick försämring av någon betydelse. I den nya 

lagstiftningen gavs detta undantag en egen paragraf, 3 kap. 9 § FBL (prop. 1969:128 del B s.104). 

 

Denna formulering av de allmänna lämplighetsvillkoren förblev sedan oförändrade fram till 

början av 1990-talet. Efter att riksdagen givit regeringen till känna att översyn av 

fastighetsbildningslagen borde ske uppdrog regeringen åt statens lantmäteriverk att se över FBL 

i syfte att aktualisera lagen. Lantmäteriverket (LMV) genomförde en rapport som sedan 

                                                 
1 Fastighetsbildningsmyndigheten var en tidigare beteckning för lantmäterimyndigheten 
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remissbehandlades och låg till grund för regeringens proposition om fastighetsbildning för 

landsbygdens behov m.m. från 1989/90 (prop. 1989/90:151 s.10). 

 

Syftet med propositionen var att anpassa lagen till dagens förhållande på landsbygden och 

lagändringarna som skedde 1991 (utifrån propositionen från 1989/90) så skedde tre viktiga 

förändringar som berörde de allmänna lämplighetskraven på fastighetsbildning 

(prop. 1989/90:151 s.1). 

 

 Paragrafen 3 kap 1 § FBL omformulerades i syfte att skapa större möjlighet till att kunna 

bilda större bostadsfastigheter på landsbygden som inrymmer mark för viss närings- eller 

hobbyverksamhet i form av t.ex. mindre djurhållning eller odling 

(prop. 1989/90:151 s.21f). 

 Paragrafen 3 kap. 5 § FBL omformulerades så att lönsamhetskravet på skogs- och 

jordbruksfastigheter sänktes. Detta är intressant för de allmänna lämplighetsvillkoren i 

3 kap. 1 § FBL då det lämpliga omfånget för en skogs- eller jordbruksfastighet avgörs 

utifrån 3 kap. 5-7 §§. Enligt den nya formuleringen skulle företaget på fastigheten uppfylla 

paragrafen om det blev ekonomiskt godtagbart. De regionalpolitiska intressena gavs 

också en större tyngd vid lämplighetsprövning (prop. 1989/90:151 s.1). 

 Paragrafen 3 kap. 5 § FBL förändrades även så att det uttryckligen anges att hänsyn ska 

tas till intresset av att vården av natur- och kulturmiljön främjas. Den nya bestämmelsen 

gör att lönsamhetskravet inte ska hindra att intressanta natur- och kulturmarker förs över 

till en aktiv brukare. Detta innebär att en slags undantagsregel skapades så att skogs- och 

jordbruksfastigheter med ett mindre omfång skulle kunna bildas även om förtaget på 

fastigheten inte blev ekonomiskt fördelaktigt (prop. 1989/90:151 s.25). 

 

Efter att lagändringarna vunnit laga kraft 1991 dröjde det dock inte länge innan nya lagändringar 

gjordes. Detta berodde på att det beslutats om en ny livsmedelspolitik och en ny skogspolitik 

samt att omfattande förändringar gjorts i jordförvärvslagen efter att fastighetsbildningslagen 

senast reglerades som föranledde att FBL behövde uppdateras på nytt (prop. 1993/94:27 s.5). 

 

Förändringarna som gjordes 1994 berörde dock inte 3 kap. 1 § FBL direkt, utan enbart indirekt 

då paragraferna 3 kap. 5-7 §§ FBL uppdaterades. Omformuleringarna av paragraferna medförde 

dels ett underlättande av bildande av små jord- och skogsbruksfastigheter då skyddsregeln för 

jordbruksnäringen i 3 kap. 6 § lättades upp och ett uttryckt krav i 3 kap. 5 § FBL om att hänsyn 

ska tas till intresset av att främja sysselsättning och bosättning i glesbygd ställdes upp, dels att ett 

större värnande av utvecklingsbara skogsbruksfastigheter uppkom genom förändringar i 

3 kap. 7 § (prop. 1989/90:151 s.30ff). 

 

De lagändringar som skedde i början av 1990-talet syftade båda till att modernisera lagstiftningen 

till den rådande jord- och skogsbrukspolitiken. I remissyttranden uttalades att 

fastighetsbildningslagen ansågs liberaliseras och bli mer tillåtlig genom lagförändringarna 

(prop. 1989/90:151 s.42). Hur lagändringarna påverkade de specifika delvillkoren på 

fastighetsbildning redovisas nedan. 
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3.2.2 Belägenhet 

I propositionen från 1969 diskuteras kravet på en lämplig belägenhet inte djupgående då det 

funnits med i tidigare lagstiftning utan att orsaka större debatt. Kravet om att fastigheten ska få 

en lämplig belägenhet handlar främst om att de geologiska och topografiska förhållandena ska 

lämpa sig för fastighetens tänkta ändamål samt att buller, föroreningar och andra störningar inte 

ska utgöra ett problem för fastigheten (Ekbäck, 2012, s.26). 

 

Angående en ny- och ombildad fastighets lämpliga belägenhet uttalades det i propositionen från 

1989/90 att hänsyn ska tas till miljöaspekterna i vid mening för att förhindra sanitära olägenheter 

och till de lokala förutsättningarna för är av stadigvarande betydelse för de som vistas på 

fastigheten. Bostadsfastigheter ska utformas så att fastigheten får en god miljö 

(prop. 1989/90:151 s.22). 

 

3.2.3 Omfång 

Det tillåtna omfånget på en fastighet är något som har ett starkt samband med den 

jordbrukspolitiska inställningen och är en av de saker som diskuterats som mest i både 

propositioner och i rättspraxis. 

 

I samband med propositionen till den första formuleringen av lagtexten 1969 uttalade 

departementschefen följande om fastigheters begränsade omfång: 

 

”I några remissyttranden har berörts frågan om bebyggelsefastighets storlek. Av lagtexten framgår 

att lämplighetsprövningen bl. a. skall avse fastighets storlek. Detta gäller beträffande alla slags 

fastigheter. Beträffande jordbruks- och skogsbruksfastigheter måste storleksfrågan bedömas främst 

med hänsyn till lönsamhetssynpunkter, och vid fastighetsbildning inom planområde måste planens 

intentioner betraktas. Bedömning av storlek enbart med stöd av denna paragraf torde komma i fråga 

huvudsakligen i glesbebyggelsefall. Svårigheter möter därvid ofta att vid bildande av 

bostadsfastigheter, särskilt sådana som avses för fritidsändamål, åstadkomma en lämplig 

bedömningsgrund i fråga om tomtplatsens storlek. Som lantmäteristyrelsen har framhållit kan en 

lämplig princip vara att till bostadsfastighet inte lägga mer mark än vad som väsentligen har 

bostadstomts karaktär” (prop. 1969:128 del B s.114). 

 

Principen som nämns i den sista meningen i citatet ovan hade ett starkt genomslag i rättspraxis 

och användes som grundprincip fram tills lagändringarna 1991. I propositionen till lagändringen 

1991 ansågs det att användandet av principen lett till en obenägenhet att till bostadsfastighet 

överföra jordbruks- eller skogsmark, vilket ansågs stå i strid med de regionalpolitiska intressena 

(prop. 1989/90:151 s.18). I den propositionen yttrade departementschefen följande angående 

fastigheters omfångsbegränsning på landsbygden: 

 

”Enligt min uppfattning är det bl.a. av regionalpolitiska skäl angeläget att fastighetsbildningslagen 

inte tillämpas så att man regelmässigt vägrar att till en bostadsfastighet på landet lägga mark för 

mindre djurhållning eller mindre odling eller liknande verksamhet. En sådan fastighetsbildning bör 

kunna tillåtas, om den inte strider mot något starkare motstående intresse, t.ex. skyddsreglerna för 

lantbruket och skogsbruket i 3 kap. 6 och 7 §§ fastighetsbildningslagen” (prop. 1989/90:151 s.18).  
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Det uttalades även i samma proposition att skogsmark kan läggas till bostadsfastighet under 

förutsättning att skogsmarken saknar intresse för skogsbruket, men att produktiv skogsmark som 

regel inte bör ingå i bostadsfastighet (prop. 1989/90:151 s.22). Omfånget för jord- och 

skogsbruksfastigheter ska som tidigare nämnt bedömas utifrån 3 kap. 5-7 §§ FBL och i och med 

lagändringarna från 1991 förändrades även dessa paragrafer. Lönsamhetsvillkoret i 3 kap. 5 § 

FBL mjukades upp så att fastighetsbildning skulle tillåtas för fastigheter där jord- och skogsbruket 

lämnade ett överskott som var godtagbart med hänsyn till insatta resurser. I propositionen från 

1989/90 förtydligas att det nya, uppmjukade kravet innebär att företagaren ska kunna få ut sin 

huvudsakliga försörjning från lantbruksföretaget (prop. 1989/90:151 s.24). 

 

I 3 kap. 5 § uttrycktes även i lagtexten att hänsyn ska tas till regionalpolitiska intressen samt 

vården av natur- och kulturmiljöns främjande. Detta ger utrymme för undantag från de 

omfångsbegränsningar som lönsamhetsvillkoret (och även andra motstridiga allmänna intressen 

som t.ex. strandskydd) medför om det finns möjlighet att överföra intressanta kultur- och 

naturmarker till en aktiv brukare (prop. 1989/90:151 s.23ff). 

 

I och med lagändringarna som skedde 1994 så mjukades den särskilda skyddsregeln i 3 kap. 6 § 

FBL upp så att ny- eller ombildade jordbruksfastigheter inte längre behövde vara till övervägande 

nytta för jordbruksnäringen, utan att kravet endast innebar att fastighetsbildning inte medför 

någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. 3 kap. 5 § FBL förändrades också 1994 då 

de regionalpolitiska intressena skrevs in i klartext: ”Särskild hänsyn skall tas till intresset av att 

sysselsättning och bosättning i glesbygd främjas” (prop. 1993/94:27 s.2). I paragrafen skrevs även 

in att kombinationsverksamhet ska tillåtas, så att jordbruk, skogsbruk och trädgårdsverksamhet 

ska kunna kombineras med annan verksamhet på orten, t.ex. entreprenadrörelse, hantverk, 

hemslöjd, stuguthyrning, turistverksamhet eller liknande (prop. 1993/94:27 s.31). 

 

Angående skogsfastigheter angavs även en riktlinje om att en skogsbruksfastighet bör kunna ge 

200-250 skogskubikmeter i årlig tillväxt för att anses lämpliga (prop. 1993/94:27 s.35). 

 

Lagändringarna som gjordes 1991 och 1994 uppmjukade på många sätt kravet på ett lämpligt 

omfång för jord- och skogsbruksfastigheter samt bostadsfastigheter på landsbygden. Ändringarna 

berörde dock inte hur lagen ska tolkas utanför landsbygd och glesbygd, vilket gör att principen 

om att inte tillföra mer mark till bostadsfastighet än vad som väsentligen är av bostadstomts 

karaktär, från 1969 fortfarande ska användas som beslutsgrund i rättspraxis för fastigheter 

inom tätbebyggelse.  

 

3.2.4 Utformning 

Den lagstiftning som gällde innan 1972 kring fastigheters utformning var 19 kap. 11 § JDL som 

uppmanade till att fastigheters ägor ska ligga i ett sammanhang och ha en regelbunden form. 

I och med fastighetsbildningslagens tillkomst så sänktes kraven på utformningen så att fokus ska 

ligga på att fastigheten blir lämplig för sitt ändamål (vilket ger utrymme för vissa undantag från 

tidigare bestämmelser). Fastighetskommittén påpekar i samband med propositionen att det även 

är viktigt att utformningen anpassas efter de naturförhållanden och omständigheter som 
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föreligger. Även förekomsten av byggnader och anläggningar ska beaktas vid utformning av 

fastigheter (prop. 1969:128 del B s.106f). 

 

Det som uttalades i propositionen från 1989/90 angående belägenhet gäller även utformningen. 

Fastigheter ska utformas så att en god boendemiljö eftersträvas (prop. 1989/90:151 s.22). 

3.2.5 Behövliga vägar 

Fastigheters tillgång till behövliga vägar berördes till viss del när utformningen diskuterades i 

propositionen från 1969. Kommittén uttalade att det är av stor betydelse att fastigheter utformas 

så att på ett lämpligt sätt ansluter till befintliga väg- och dikesanordningar samt att samfärdseln till 

och från en fastighet obehindrat ska kunna äga rum i den omfattning som behövs för fastighetens 

ändamål. Kommittén hade i framtagandet av förslaget övervägt att införa ett krav på att alla 

fastigheter ska ha rätt till väg i samband med fastighetsbildning men avstod från detta då de ansåg 

att detta skulle onödigt komplicera förfarandet. Istället valde de formuleringen att fastighetens 

tillgång till behövliga vägar ska beaktas vid lämplighetsprövningen (prop. 1969:128 del B s.107). 

 

Detta kritiserades dock av flera remissinstanser. Bland annat framhöll lantmäteristyrelsen att 

vägutfart är nödvändigt de flesta fastigheter för funktionalitetsdugligheten. Näringslivets 

byggnadsdelegation, industriförbundet och Svenska arbetsgivareförbundet ansåg att kommitténs 

förslag var synnerligen otillfredsställande och ansåg inte att det var rimligt att ens i vissa fall lägga 

över ansvaret för fastighetens vägbehov på den enskilde fastighetsägaren 

(prop. 1969:128 del B s.112). Trots detta anslöt sig departementschefen till kommitténs förslag 

om att formuleringen ”tillgång till behövliga vägar ska beaktas” och ansåg det obefogat att i 

lagtexten kräva att alla fastigheter ska få tillgång till väg. (prop. 1969:128 del B s.115). 

 

Kravet på behövliga vägar diskuterades inte i propositionerna från 1989/90 och 1993/94. 

3.2.6 Vatten och avlopp 

I jorddelningslagen fanns enligt kommittén inga närmare bestämmelser för fastigheter avsedda 

för bebyggelse, mer än 13 kap. 17 § JDL som reglerade att utflyttande skiftesdelägares ägolott ska 

ha lämplig byggnadsplats och tillgång till gott vatten. Då fastighetsbildningskommittén ansåg att 

det torde finnas vissa riktlinjer för bebyggelsefastigheter formade de kravet om vatten- och 

avloppsanordningar (prop. 1969:128 del B s.107f). Förslaget kommenterades inte vidare av 

remissinstanserna och departementschefen ställde sig bakom förslaget samt poängterade 

kommitténs föreskrifter om att fastigheten utöver godtagbara vatten- och avloppsanordningar 

även ska innehålla byggnadsplats med lämpliga grundförhållanden (prop. 1969:128 del B s.114). 

 

Inget nytt tillfördes kring kravet på en godtagbar vatten- och avloppsanläggning för 

bostadsfastigheter i propositionerna från 1989/90 eller 1993/94. 

3.2.7 Varaktighet 

Kravet om varaktighet, aktualitet och tillvägagångssätt skiljer sig från de andra rekvisiten då de 

inte ingår i lämplighetskravet, utan istället begränsar det ändamål som fastigheten ska vara lämpad 

för. Varaktighetsvillkoret fanns till viss del formulerad i tidigare lagstiftning med, då 19 kap. 2 § 

sista stycket i JDL innefattade ett varaktighetskrav i styckningsdels användning. När 

varaktighetskravet skulle formuleras i FBL 1969 var den delade erfarenheten av den tidigare 
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lagstiftningen att kravet var nödvändigt för att motverka onödig splittring av fastighetsbeståndet 

för att tillgodose tillfälliga behov. Däremot uppstod diskussion kring kravets utformning och 

stränghet (prop. 1969:128 del B s.104ff). 

 

Kommittén framhöll att den ständigt fortgående utvecklingen borde tas i beaktning, men att 

strängare krav borde ställas på bildande av fastigheter som inte är avsedda att vare sig bebyggas 

eller på annat sätt kontinuerligt utnyttjas, även om dessa kan tänkas bli av betydelse för senare 

fastighetsägare med. De påpekade att avstyckning tillåtits för mycket speciella ändamål, såsom 

fritidsändamål, och att det var angeläget att sådana åtgärder förhindrades då de ofta ledde till en 

skadlig parcellering (prop. 1969:128 del B s.104f). Detta möttes dock av kritik från flera av 

remissinstanserna som ansåg att det fanns ett legitimt behov av att bilda vissa fastigheter, särskilt 

fritidsfastigheter, där utnyttjandet inte sker mer kontinuerligt. De ansåg även att 

varaktighetskravet inte kan ställas på jordbruksfastigheter då marktillgången måste anpassas till 

övriga resurser för att nå det driftresultat som behövs i den rådande ekonomiska situationen 

(prop. 1969:128 del B s.108). 

 

Departementschefen uttalade slutligen att syftet med kravet var att hindra fastighetsbildning vars 

ändamål skulle kunna tillgodoses på annat sätt, genom t.ex. nyttjanderättsavtal. Fastighetsbildning 

borde alltså förbehållas för ändamål där användningen av marken är av kontinuerlig beskaffenhet. 

Däremot är det inte av betydelse om byggnaden på marken inte används kontinuerligt, såsom 

med fritidsbostäder. Angående eventuella olägenheter för jordbruket så framhöll 

departementschefen att kravet inte ska tillämpas så att det hindrar en sund jordbruksutveckling. 

Det är av vikt att jordbruksföretags övriga resurser och den ekonomiska situationen beaktas vid 

fastighetsbildning, och den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen gör att ett alltför 

långsiktigt perspektiv inte är lämpligt vare sig för jordbruks- eller skogsbruksfastigheter 

(prop. 1969:128 del B s.113). 

 

I propositionen från 1989/90 diskuterades varaktighetskravet på nytt och i LMVs rapport 

uppkom förslaget att ta bort varaktighetskravet ur fastighetsbildningslagen. Det ansågs dock 

viktigt att behålla kravet för att förhindra onödig splittring av fastighetsbeståndet, men det 

poängterades att varaktighetskravet inte bör användas på ett överdrivet sätt i dagens föränderliga 

samhälle (prop. 1989/90:151 s.22). 

3.2.8 Aktualitet 

Aktualitetskravet är utformat så att fastighetsbildning vars ändamål ej tros uppfyllas inom 

översiktlig tid inte tillåts. Detta motiverade fastighetsbildningskommittén i propositionen från 

1969 med att det var ofrånkomligt att i den nya lagstiftningen ställa krav på att fastigheterna 

skulle komma till användning för sitt avsedda ändamål. Dock ansåg kommittén att ingen specifik 

tidsbegränsning borde uppställas utan att det endast krävs att det ska finnas anledning att anta att 

ändamålet blir genomfört. Även längre dröjsmål torde godkännas om det finns anledning att tro 

att ändamålet kommer att kunna genomföras så småningom och kravet ska främst förhindra 

fastighetsbildning av fastigheter vars ändamål ej är möjligt eller framstår som mindre troligt. 

Kommittén ansåg även att kraven på bevisning för att ändamålet genomförs inom översiktlig tid 

ej får vara för stränga. När det handlar om avstyckning av ett område som genom överlåtelse 

kommit i den nya ägarens hand, så torde överlåtelsen i sig utgöra ett starkt indicium på att 
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ändamålet kommer att förverkligas såvida inga andra omständigheter uppkommer 

(prop. 1969:128 del B s.105f). 

 

Flera av remissinstanser såg svårigheter med aktualitetskravet då föregångaren i JDL hämmat 

utvecklingen på glesbygden, men att den nya mjukare formuleringen befarades medföra 

olägenheter inom detaljplaneområden där det ibland kunde vara tekniskt och ekonomiskt 

lämpligt att bilda ett större antal fastigheter än aktualitetskravet tillåter i en enda förrättning. 

Lantmäteristyrelsen påpekade att den snabba samhällsutvecklingen ibland kunde leda till att 

bildade fastigheter visade sig ha blivit otidsenliga när den ändamålsenliga användningen väl blev 

aktuell och att aktualitetskravet fyllde en viktig funktion. Skogsindustriernas samarbetsutskott 

ansåg även att bevisbördan bör läggas på förrättningsmännen snarare än sökanden 

(prop. 1969:128 del B s.108ff). 

 

Departementschefen uppmärksammade de delade meningar som uppkommit vid 

remissbehandlingen och yttrade liksom kommittén att det är ofrånkomligt att ställa upp ett 

aktualitetskrav. Angående att den tidigare lagstiftningen har hämmat utvecklingen i glesbebyggda 

områden så trodde departementschefen att detta kan bero på den tidigare formuleringen och att 

flera befarade olägenheter skulle kunna motverkas genom en välformulerad lagtext. För egen del 

förordade denne formuleringen att fastigheten skall kunna antas få användning för det avsedda 

ändamålet inom överskådlig tid, vilket är en formulering som står i överensstämmelse med 

kommittén motiv (prop. 1969:128 del B s.113f). 

 

Aktualitetskravet diskuterades inte i omfattande mening i propositionerna från 1990-talet. 

 

3.2.9 Tillvägagångssätt  

För att reglera att fastighetsbildning inte tillämpades för ändamål som borde tillgodoses på annat 

sätt formulerades ett krav på tillvägagångssättet. Tanken bakom lagförslaget var i propositionen 

från 1969 var att tillfälliga ändamål som istället kan tillgodoses genom nyttjanderättsavtal eller 

annan begränsad sakrätt (prop. 1969:128 del B s.104ff). 

 

I propositionen från 1989/90 uttalades sedan att fastighetsbildning i syfte att skapa en så kallad 

”skyddszon” mot avverkning borde räknas som ett ändamål som kan tillgodoses bättre på annat 

sätt (prop. 1989/90:151 del B s.22). 

 



 

20 
 

4.  Rättsfall 
 

I Lantmäteriets rättsfallsregister finns det totalt 192 rättsfall som berör 3 kap. 1 § FBL. Av dessa 

utgår fyra rättsfall från jorddelningslagen (JDL), som var den tidigare lagstiftningen innan 

fastighetsbildningslagen trädde i kraft, och är därför inte aktuella för det här arbetet. Utav dessa 

188 rättsfall som har sin utgångspunkt i FBL har 58 rättsfall som av författaren ansetts vara 

relevanta för arbetet valts ut. Av dessa 58 rättsfall har särskild vikt lagts vid fem rättsfall som 

publicerats i antingen Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) eller i Rättsfall från Hovrätterna (RH). 

Rättsfallen har beskrivits i olika omfattning beroende på deras relevans för analysen.  

 

Rättsfall som inte har ansetts relevanta nog för att ta med i rättsfallsanalysen har antingen endast 

behandlat 3 kap. 1 § FBL i korthet, endast behandlat tidigare lagstiftning (JDL) eller annan 

lagstiftning, utgått från principer som förändrats genom lagändringar som skett i FBL, endast 

behandlat rättsförfarandet kring 3 kap. 1 § FBL utan att innefatta någon lämplighetsprövning, 

inte tillfört något nytt till analysen eller har inte ansetts haft relevans för rättsfallsanalysen av 

andra skäl. 

 

I redovisningen av rättsfallen redovisas i första hand hur de allmänna lämplighetsvillkoren i 

3 kap. 1 § FBL bedömts och om paragrafen ansetts vara uppfylld eller ej. Ha därför i åtanke att 

fastighetbildningsåtgärden inte nödvändigtvis uppfyllt andra krav och förutsättningar även om 

lämplighetsvillkoren bedömts vara uppfylld. I rättsfallen har de domskäl som varit av betydelse 

för bedömningen av fastigheternas lämplighet framhävts och framför allt beskrivs hur 

domstolarna har tolkat lagtexten och propositionerna.  

 

För att enklare kunna behandla ämnet så har paragrafen delats upp i åtta beståndsdelar som utgör 

underrubriker till det här kapitlet. Dessa åtta underrubriker utgörs av de åtta delvillkoren i de 

allmänna lämplighetsvillkoren. 4.6 utgör det krav som brukar kallas för varaktighetskravet och 

4.7 aktualitetskravet. 4.8 handlar om vilket sätt ändamålet bör tillgodoses på. Vissa rättsfall prövas 

enligt flera av de uppställda kraven och kan därför förekomma på flera ställen. 

4.1 Belägenhet 
Kravet om att fastigheten ska ha en lämplig belägenhet handlar främst om att de geologiska och 

topografiska förhållandena ska vara lämpliga för fastighetens ändamål samt att buller, störningar 

eller föroreningar inte ska försvåra användningen av fastighetens tänkta ändamål 

(Ekbäck, 2012, s.26). I rättsfallen ser vi tydliga exempel på hur detta hanterats.  

 

Geologiska och topografiska förhållanden 

För att fastighetsbildning ska vara varaktigt lämpligt för dess ändamål så krävs bland annat att 

markens geologiska och topografiska förutsättningar är lämpliga för det ändamål som avses med 

fastighetsbildningen. I rättspraxis har fastighetsbildning ett flertal gånger inte tillåtits då de 

geologiska och topografiska förhållandena inte varit lämpliga för ändamålet enligt 3 kap. 1 § FBL. 

Exempel på sådana fall är två rättsfall från 2001 och 2006. 
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 LMRR 06:28 (HovR för Västra Sverige, 2006-

12-05, Ö 3632-06):  

Fastighetsreglering, som innebar att mark 

(område A på bilden) skulle överföras till 

bostadsfastighet i syfte att användas för 

fritidsaktiviteter i form av terrassodling av träd 

och prydnadsväxter, nekades. Området bestod 

till större del av bergsmark med inslag av 

buskageliknande plättar och ansågs därför inte 

geologiskt lämpligt för ändamålet. Rättsfallet 

behandlas även i avsnittet ”Omfång”. 

 

 LMRR 01:5 (HovR för västra Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01):  

Klyvning av skogsbruksfastighet tilläts inte då ett stort inslag av impediment (stenig, 

obrukbar mark) gjorde att fastigheterna inte ansågs vara tillräckligt lämpade för sitt 

ändamål. För att en fastighet ska anses lämplig för skogsbruk så krävs att företaget på 

fastigheten ska få ett godtagbart ekonomiskt utbyte. I det här fallet ansågs marken vara 

för obrukbar för sitt omfång för att den årliga tillväxten skulle vara godtagbar. Rättsfallet 

behandlas även i avsnittet ”Omfång”. 

 

Buller, föroreningar och störningar 

I rättspraxis har det både förekommit fall där fastighetsbildning nekats på grund av störningar 

och fall där åtgärder tillåtits trots störningar. Det finns dock väldigt många olika typer av 

störningar som alla bör bedömas på olika sätt. I ett rättsfall från 1984, som publicerats i NJA, 

tilläts avstyckning för bostadsändamål trots att närhet till jordbruksverksamhet ansågs orsaka risk 

för föroreningar. Rättsfallet beskrivs nedan. 

 

 LMRR 84:4 (NJA 1984 s.122):  

Avstyckning från jordbruksfastighet utom detaljplan för helårsbostadsändamål (som hade 

beviljats bygglov) inställdes av fastighetsbildningsmyndigheten då störningar ansågs kunna 

uppkomma inom styckningslotten i samband med eventuellt framtida bedrivande av 

rationellt jordbruk. Kommunöversikten
2
 för området innehöll bestämmelser att inom 

sådant område skulle jordbruket beaktas samt att bebyggelse inte borde lokaliseras så att 

buller eller lukt från jordbruket medförde olägenheter för fastighet. Styckningslotten var 

helt omgiven av åkermark som hade goda förutsättningar för jordbruk, men som vid 

tillfället inte användes för jordbruk. HovR konstaterade att förutsättningar fanns för 

rationellt jordbruk och att ingenting visade på att marken inte på nytt skulle komma att 

användas för detta. HD granskade i sin tur förarbetena och poängterade att 

lämplighetsprövning inte bara skulle utreda den enskilda fastighetens beskaffenhet utan 

även förhållandena i omgivningen och risken för sanitära olägenheter. Den risk för 

olägenheter från det eventuellt framtida kringliggande jordbruket som förelåg ansågs vara 

hantering av kemiska bekämpningsmedel och gödsel. Dessa eventuella olägenheter ansågs 

                                                 
2 Kommunöversikt var en äldre planform som idag närmast motsvaras av översiktsplan.  

Figur 1: LMRR 06:28 
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inte helt kunna undvikas men HD bedömde att dessa olägenheter inte torde bli särskilt 

stora i föreliggande fall. Eventuella olägenheter från jordbruk ansågs dessutom 

kontrolleras av annan lagstiftning. Med beaktning av att det enligt koncessionsnämnden
3
 ej 

fick spridas gödsel närmare än 100 m från annan tillhörig bostadsbyggnad och att det 

enligt 5 § lagen om hälso- och miljöfarliga varor åligger den som hanterar hälso- och 

miljöfarlig vara att vidta åtgärder och försiktighetsmått för att hindra eller motverka skada 

på människor eller miljö, bedömde HD att hinder mot avstyckningen inte förelåg med 

hänsyn till 3 kap. 1 § FBL. HD påpekade även att bygglovet som givits fastigheten spelat 

roll i bedömningen och erinrade om att HD i rättsfall NJA 1979 s. 433 (LMRR 79:17) 

uttryckt att det bör undvikas att frågor om prövning av bebyggelse för bostadsändamål 

och prövning för fastighetsbildning utfaller olika. 

 

Även i två andra rättsfall från 1979 respektive 1985 förs ett liknande resonemang kring störningar 

från jordbruksverksamhet. 

 LMRR 85:22 (Göta HovR, 1985-03-13, UÖ 4):  

Avstyckning av ett bebyggt området för bostadsändamål från jordbruksfastighet tilläts 

trots risk för störningar från jordbruket. Störningarna i form av traktortrafik, kreaturdrift, 

obehaglig lukt, buller, gödselhantering, besprutning och flugor ansågs inte så pass allvarliga 

att åtgärden betraktades som olämplig. Lukt ansågs vara en del av landsbygden och 

miljöskyddslagstiftningen ansågs begränsa störningar från jordbruket (då jordbrukets 

ansvariga var skyldiga att hantera besprutning och liknande varsamt). Eftersom att 

området redan var bebyggt enligt bygglov så ansågs bygglovsprövningen ha prövat 

lämpligheten för bebyggelse i området redan tidigare. Hinder mot avstyckningen förelåg 

därför inte i 3 kap. 1 § FBL. 

 LMRR 79:63 (Göta HovR, 1979-05-14, UÖ 34):  

Avstyckning för bostadsändamål tilläts från en jordbruksfastighet. Då lukten inte 

bedömdes orsaka större störningar (på grund av den härskande vindriktningen) och 

byggnadsnämnden (BN) redan lämnat positivt förhandsbesked för bebyggelse så ansågs 

åtgärden inte strida mot de allmänna lämplighetsvillkoren. 

 

Angående fastighetsbildning som berörs av störningar från djurhållning finns bland annat två 

rättsfall från 1987 och 2003. 

 LMRR 03:7 (Svea HovR, 2003-12-09, Ö 5825-03): Lantmäterimyndigheten (LM) inställde 

avstyckning av mark som innefattade ett befintligt bostadshus från en jordbruksfastighet 

då området som skulle avstyckas låg endast 30-40 m från ett stall med 17 boxplatser. LM 

ansåg efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden att den närliggande 

hästhållningen gjorde fastigheten olämplig för sitt ändamål (i strid med 3 kap. 1 § FBL). 

Översiktsplanen för området innehöll rekommendationer att bebyggelse och hästhållning 

borde hålla ett respektavstånd på 200 m om stallet innehöll fler än 10 hästar. HovR tillät 

dock åtgärden då bostadshuset redan var befintligt och dessutom användes (och 

planerades fortsätta användas) byggnaden som fritidsboende. Avstyckningen bedömdes 

därför inte förändra något av de redan rådande förhållandena.  Hästhållning ansågs 

                                                 
3 Koncessionsnämnden var en äldre myndighet för prövning av miljöfarlig verksamhet. 
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dessutom, till skillnad från annan djurhållning, intimt förknippat med fritidsverksamhet, 

vilket kunde ge den begärda fastighetsbildningen ett betydligt mervärde på grund av läget.  

 LMRR 87:34 (Svea HovR, 1987-12-16, UÖ 49):  

Avstyckning av bebyggd bostadsfastighet tilläts trots närhet till svinstall. I 

kommunöversikten var området benämnt som ”område runt jordbruksföretag med 

animalieproduktion” och i naturvårdsverkets riktlinjer föreslogs 500 m som ett minsta 

avstånd mellan bostadsbebyggelse och stall. Lantbruksnämnden och miljö- och 

hälsoskyddsnämnden avstyrkte avstyckningen på grund av risk för luktproblem. Vid 

synetillfället upptäcktes dock inga luktproblem som var större än normalt på landsbygden. 

Domstolen resonerade därför att störningarna hade förhindrat avstyckningen om den 

varit obebyggd, men med de förutsättningar som förelåg så ansågs störningarna inte stora 

nog för att åtgärden skulle vara olämplig.  

 

Störningar som kan uppkomma i samband med närhet till väg diskuteras bland annat i två 

rättsfall från 1991 och 1992. I båda rättsfallen befann sig den tänkta styckningslotten mindre än 

50 m från en allmän väg, men utfallet av lämplighetsprövningen skiljer sig i de båda rättsfallen. 

 LMRR 92:15 (Göta HovR, 1992-06-23, UÖ 3010):  

Avstyckning av bebyggd bostadsfastighet tilläts ej på grund av buller från en motorväg 

som låg placerad 35 m från styckningslotten. Fastigheten låg inom ett starkt bullerstört 

område och delvis inom skyddszonen för en motorväg (E4). Vägverket
4
 yttrade att 

bullernivåerna i området översteg de nivåer som ansågs vara god boendemiljö då en 

bullerutredning visat att bullernivån låg på drygt 60 decibel (dB). Vid synetillfället 

konstaterads att bullerstörningarna var betydande. Även om området var bebyggt med ett 

fritidshus ansågs området direkt olämpligt för bostadsändamål. 

 LMRR 91:39 (Göta HovR, 1991-06-04, UÖ 3004):  

Avstyckning av bebyggd fritidsbostadsfastighet ansågs lämpligt enligt 3 kap. 1 § FBL trots 

vägbuller. Avstyckningsområdet var bebyggt med en fritidsbostad men låg nästan helt 

inom 30 meter från allmän väg. Avstyckningen tilläts dock då fastigheten redan var 

bebyggd med ett fritidshus och inga förhållanden skulle förändras genom 

fastighetsbildningen. Det påpekades att det inte fanns lagstiftning för att ta bort 

byggnaden och att avstyckningen inte innebar att ytterligare byggnadsåtgärder skulle 

godtas. Fastigheten fick därför anses lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL. Dock tilläts åtgärden 

inte av 3 kap. 3 § FBL i HovR. 

 

Även flygplatser kan anses medföra olägenheter som är så pass stora att fastighetsbildning kan 

anses olämpligt i flygplatsens närhet. I rättsfall från 1976, 1982, 1983 och 2000 ansågs 

störningarna från flygplatser vara så pass stora att bostadsfastigheter i närheten inte kunde anses 

varaktigt lämpade för sina ändamål. 

 LMRR 00:11 (HovR Ö Norrl, 2000-04-28, Ö 66/99):  

Avstyckning av en bostadsfastighet från en mindre jordbruksfastighet intill en flygplats 

tilläts inte. HovR påpekade att det i propositionen från 1969 framgår att hänsyn ska tas till 

                                                 
4 Äldre myndighet som idag motsvarar Trafikverket. 



 

24 
 

förhållanden i omgivningen, risk för sanitära olägenheter, buller och vatten- och 

luftföroreningar och att det i propositionen från 1989/90 betonas att fastigheter ska 

utformas så att de boende får en god boendemiljö. Både länsstyrelsen och hälso- och 

miljönämnden hade påpekat att en god boendemiljö skulle bli svårt att uppnå med det 

buller som alstrades från flygplatsen, ljusstörningar i samband med närliggande 

inflygningsramper och luftföroreningar i samband med flygplanens start och landningar. 

Utöver detta tillkom störningar från den nya E12-vägen. Sammantaget ansågs de 

allmänna lämplighetsvillkoren inte uppfyllda då en god bostadsmiljö ej kunde uppnås på 

grund av fastighetens läge. 

 LMRR 83:31 (Göta HovR, 1983-06-22, UÖ 7):  

Avstyckning av bostadsfastighet intill en flygplats tilläts inte. Fastigheten var bebyggd 

med bostadshus sedan tidigare men låg 1 km från flygplatsens startbana och 250 m från 

den tänkta förlängningen av banan. Bullernivån översteg 65 dB och dessutom skulle 

restriktivitet iakttas rörande nybyggnad i området enligt gällande översiktsplan. 

Avstyckningen ansågs inte lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL på grund av bullerstörningarna. 

 LMRR 82:10 (HovR V Sv, 1982-05-04, UÖ 35):  

Avstyckning av två bostadsfastigheter som låg inom den inre bullerzonen kring en 

flygplats ansågs strida mot 3 kap. 1 § FBL. Trots att fastigheten redan var bebyggd med 

två bostadshus (som uppkommit innan flygplatsen byggdes ut) så ansågs bullret från 

flygplatsen medföra att styckningslotterna inte kunde anses vara lämpliga för 

bostadsändamål. Däremot tilläts åtgärden ändå eftersom att 3 kap. 9 § FBL ansågs 

vara uppfylld. 

 LMRR 76:1 (Göta HovR, 1976-02-05, UÖ 9):  

Avstyckning för bostadsändamål tilläts ej på grund av bullerstörningar från flygplats och 

att åtgärden ansågs leda till en oönskad förtätning av området. 

 

Det finns dock även rättsfall där fastighetsbildning ansetts lämplig i närheten av flygplatser. 

Exempel på sådana fall är följande rättsfall från 1981, 1992 och 1993. 

 LMRR 93:32 (Svea HovR, 1993-12-17, UÖ 70):  

Avstyckning av tomtplats ansågs lämplig trots buller från flygplats. Länsstyrelsen 

överklagade LMs förrättning av avstyckningen på grund av buller från väg och flygplats 

samt att byggnaden var i så pass dåligt skick att avstyckning inte kunde ses som 

bibehållande av befintliga förhållanden. HovR ansåg dock att den befintliga byggnaden 

visserligen var i dåligt skick, men eftersom att den grundläggande konstruktionen inte var 

bristfällig så skulle avstyckningens tillåtlighet prövas med utgångspunkt att 

styckningslotten var bebyggd med en huvudbyggnad. Bullerstörningarna ansågs därför 

inte medföra sådan sanitär olägenhet att byggnaden ej torde användas som bostadshus. 

Avstyckningen ansågs därför inte strida mot de allmänna lämplighetskraven. 

 LMRR 92:41 (Svea HovR, 1992-10-29, UÖ 58):  

Vid avstyckning av en bostadsfastighet intill en flygplats uppkom diskussionen om 

eventuellt buller. Styckningslotten hade redan beviljats bygglov av BN, men detta hade 

upphävts av Länsstyrelsen när målet nådde HovR. Luftfartsverket hade ansökt om 

utbyggnad av en tredje rullbana på flygplatsen. Den planerade rullbanan skulle enligt 

beräkningar orsaka bullernivåer på 55 dB, vilket är högre än vad som ansågs lämpligt. 
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Dock ansågs osäkerheten i beräkningarna för stor för att fastigheten skulle anses 

vara olämplig och åtgärden bedömdes inte strida mot 3 kap. 1 § FBL.  I andra instans 

hade som sagt bygglovet tagits bort av Länsstyrelsen och aktualitetskravet var därför 

inte uppfyllt.  

 LMRR 81:33 (Svea HovR, 1981-12-14, UÖ 60):  

Avstyckning för bostadsändamål ansågs lämplig trots närhet till flygplats. Styckningslotten 

innehöll ett gammalt men nyrenoverat bostadshus sedan tidigare. En närliggande flygplats 

orsakade buller i området sedan en tid tillbaka, men HovR ansåg att bullret inte kunde 

orsaka sådana sanitära olägenheter att avstyckning ej borde ske då de rådande 

förhållandena ej skulle förändras i och med avstyckningen och hälsovårdsnämnden
5
 inte 

ansett bullret så pass olämpligt att den meddelat förbud mot att använda huset som 

bostadshus. Avstyckningen ansågs därför lämplig trots bullret. 

 

4.2 Omfång 

Omfånget är en viktig fråga inom fastighetsbildning och har diskuterats mycket sedan 

fastighetsbildningslagens tillkomst. De principer som bör utgås från vid tolkning av lagtexten har, 

som tidigare diskuterats, förändrats en del under nittiotalet. Rättsfallen som redovisas i det här 

kapitlet är därför från tidpunkter efter 1994, då paragraferna 3 kap. 5-7 §§ FBL senast 

omformulerades på ett sätt som hade relevans för 3 kap 1 § FBL. När det handlar om en 

fastighets omfång så används fastighetens ändamål som utgångspunkt för lämplighetsprövningen. 

Lämpligt omfång för en bostadsfastighet skiljer sig stort från en jord- eller skogsbruksfastighet. 

Det här avsnittet är därför indelat efter fastigheters ändamål.  

 

Bostadsändamål 

När det kommer till fastighetsbildning för bostadsändamål skiljer sig lämplighetsprövningen 

beroende på om fastigheten är belägen inom en stad eller på landsbygden. Det skiljer sig även 

mellan fastigheter för permanent boende och fritidsbostäder. Vad som anses vara för stort 

omfång för en fastighet för permanent bostadsändamål diskuteras i tre rättsfall från 2000, 2006 

och 2009. 

 

 LMRR 09:5 (HovR V Sv, 2009-02-13, Ö 1096-09):  

Avstyckning av 11 ha, med syftet att skapa en lantbruksfastighet för odling och mindre 

djurhållning samt för att ta ved vid husbehov, nekades. Propositionen till lagändringarna i 

början av 1990-talet granskades då den gav möjlighet till att fastighetsbildning som 

förutom bostadsändamål även kunde inrymma viss närings- eller hobbyverksamhet 

(t.ex. mindre djurhållning eller odling) om ändamålet var varaktigt och inte hindrades av 

något motstående intresse. Kriterierna i propositionen ansågs dock inte vara av större vikt 

då syftet med lagändringen var att främja bosättning och sysselsättning på landet och i det 

här rättsfallet så var bostadshuset obebott och planer på eventuell permanentbosättning 

fanns ej konkretiserat i målet. FD fann även att skogsmarken inom styckningslotten var 

                                                 
5 Tidigare kommunal myndighet som idag motsvaras av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
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av intresse för det aktiva skogsbruket och området var betydligt större än vad som 

normalt är lämpligt att ingå i en bostadsfastighet, vilket stred mot 3 kap. 1 § FBL. 

 LMRR 06:28 (HovR V Sv, 2006-12-05, Ö 3632-06):  

Omfånget på en bostadsfastighet ansågs bli för stort vid överföring av 8 000 m2 för 

terrassodling i form av träd och prydnadsväxter. De möjligheter till större omfång på 

bostadsfastigheter för mindre odlingar som tillkom i lagändringen 1991 ansågs inte 

applicerbara på den aktuella fastigheten, då fastigheten ej bedömdes ligga på landsbygden 

(då området enligt översiktsplan planeras utvecklas som serviceort). Rättsfallet behandlas 

även i avsnittet ”Belägenhet”. 

 LMRR 00:29 (HovR V Sv, 2000-02-10, Ö 582-99):  

Avstyckning av ett område på 8,5 ha (4.5 ha skogsmark och impediment och 4 ha 

åker/betesmark) för bostadsändamål med mindre djurhållning, där skogsmarken skulle 

användas för bete och ved, tilläts inte. Skogsmarken användes vid tidpunkten inte till bete 

och bedömdes heller inte lämplig för bete. Istället ansågs det att skogsmarken borde 

fortsätta skötas som skogsmark även om området var lågproduktivt och delvis utgjordes 

av impediment. Länsstyrelsen uttalade att en avstyckning om ca 2 000 m2 skulle vara 

lämpligt för ett enfamiljshus samt möjligtvis lite större om djurhållning skulle hållas på 

fastigheten. Dock ansågs det att stor restriktivitet bör hållas mot att låta skogsmark ingå i 

bostadsfastighet. 

 

Det finns dock flera rättsfall där bostadsfastigheter inte ansetts strida mot 3 kap. 1 § FBL trots 

deras stora omfång. Exempel på sådana rättsfall är följande rättsfall från 1996, 2001, 2004, 2007 

och 2009. 

 LMRR 09:23 (HovR V Sv, 2009-04-20, Ö 2602-08):  

Bostadsfastighet tilläts tillföras 2.5 ha mark för att kunna ha bedriva fårskötsel trots att 

fastigheten låg inom ett strandskyddsområde. Fastigheten ansågs få ett omfång över 

normalt för bostadstomt, men i propositionen från 1989/1990 så ställde sig regeringen 

positiv till utökning av bostadsfastigheter på landet med mark för odling eller mindre 

djurhållning. I propositionen angavs även att vissa undantagsfall borde accepteras inom 

strandskyddsområde om fastighetsbildningen t.ex. främjar vården av intressanta natur- 

och kulturmiljöer. Den aktuella fastigheten ansågs beröras av undantagsregeln då området 

enligt länsstyrelsens skrivelser hade höga naturvärden med havsstrandsäng och ekhage 

som krävde bete för att bevaras. 

 

 LMRR 07:20 (Svea HovR, 2007-08-23, Ö 5390-06):  

Bostadsfastighet tilläts tillföras 4 500 m2 mark för uttag av husbehovsved. Området var 

inte intressant som skogsmark, men däremot omfattades området av 

strandskyddsbestämmelser, låg inom ett Natura 2000-område och innehöll fornlämningar. 

Det konstaterades att utrymme för att ge en bostadsfastighet ett större omfång fanns efter 

lagändringen 1991, och att syftet med strandskyddsbestämmelserna inte motverkades av 

regleringen. Det ansågs heller inte finnas skäl för att beakta eventuella svårigheter att 

förena de omliggande naturreservaten. Angående fornlämningarna så konstaterades det 

att till fast fornlämning hör det ett så stort område mark som behövs för att bevara 

fornlämningen. Exakta gränser hade inte dragits kring fornlämningarna (av länsstyrelsen) 
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och dessutom hade området sedan lång tid ianspråktagits som tomtmark, vilket gjorde att 

regleringen inte ansågs strida mot kulturminneslagen (KML). Av dessa skäl ansågs inte 

skäl att begränsa fastighetens omfång och åtgärden ansågs uppfylla 3 kap. 1 § FBL. 

 LMRR 04:2 (Göta HovR, 2004-03-09, Ö 1624-03):  

Överföring av 5 ha mark (varav 4 ha produktiv skogsmark) till en bostadsfastighet på 

landsbygden tilläts för uttag av husbehovsved och mindre djurhållning. En del av 

skogsmarken skulle omföras till betesmark för djurhållningen och med grund i att de 

skogspolitiska riktlinjerna tillät att viss produktiv skogsmark fick överföras till 

bostadsfastighet på landsbygden samt att departementschefen uttalat att det bör finnas ett 

ökat spelrum för den enskildes önskemål i propositionen från 1993, ansågs åtgärden inte 

strida mot 3 kap 1 § FBL. 

 LMRR 01:27 (Svea HovR, 2001-12-14, Ö 5067-00):  

Förrättning angående marköverföring av ett område på 1 500 m2 till en bostadstomt på 

7000 m2 inställdes av lantmäteriet då fastigheten redan innan överföringen ansågs vara 

överstor för att vara en bostadstomt. Marken som skulle överföras skulle användas för 

garageplats, växthus och trädgårdsland, vilket var behov som ansågs kunna tillgodoses på 

fasighetens befintliga tomt. HovR anförde dock att fastighetens nuvarande areal inte 

kunde anses vara tillräckligt då en betydande del av marken var sank och stundtals 

översvämmad. Även marken som skulle överföras var delvis sank, vilket enligt HovR 

innebar att fastigheten inte skulle få en större areal än vad som naturligt kunde uppfattas 

som tomtmark. Åtgärden stred därför inte mot kravet på ett lämpligt omfång i 

3 kap. 1 § FBL. 

 LMRR 96:4 (Svea HovR, 1996-03-15, UÖ 8):  

En bostadsfastighet på strax över 2 ha tilläts tillföras 6,5 ha skogsmark för mindre 

djurhållning i form av fårskötsel. Eftersom att skogen inte var av stort intresse ur 

skogsbrukssynpunkt (då det förelåg hinder att rationellt använda skogsbruksmaskiner i 

området) och fastighetsregleringen ansågs välmotiverad och i samklang med principerna 

från lagändringarna 1991 för att främja en levande landsbygd, så ansågs åtgärden uppfylla 

de allmänna lämplighetsvillkoren. 

  

Att fastigheter vid fastighetsbildning ska få ett lämpligt omfång innebär inte bara att omfånget ska 

begränsas uppåt. En fastighet kan även anses få ett för litet omfång, vilket är fallet i följande 

rättsfall från 2007. 

 LMRR 07:11 (Svea HovR, 2007-12-20, Ö 6640-07):  

Styckningslott om 465 m2 för bostadsändamål tilläts inte då lottens storlek blev för liten 

för att kunna bygga bostadshus på (max 7x7 m) på grund av bestämmelser i gällande 

översiktsplan (att bostadshus inte fick uppföras närmare än 4.5 m från tomtgräns). 

Fastighetsdomstolen
6
 (FD) redovisade att det fanns en samordning mellan FBL och PBL, 

och att hänsyn bör tas till att bygglov nära gränsen skulle kräva särskilda skäl som inte 

verkade föreligga. I översiktsplanen fanns dessutom redovisat att fastigheter i kvarteret 

skulle ha en areal på 800-1000 m2. FD fann att bostadsfastigheten skulle bli olämplig på 

                                                 
6 Fastighetsdomstolen motsvaras idag av mark och miljödomstolen. 
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grund av att omfång och åtgärden stred därmed mot de allmänna lämplighetsvillkoren. 

HovR gjorde samma bedömning som FD. 

 

Om en fritidsfastighets lämplighet ska bedömas angående dess omfång så måste en avvägning 

göras mellan det enskilda och allmänna intresset. I två rättsfall från 2009 ansågs omfånget bli för 

stort för fritidsbostadsändamål. 

 LMRR 09:17 (HovR V Sv, 2009-04-06, Ö 4687-08):  

Avstyckning av område på 2.6 ha med ändamål att uppföra fritidshus nekades då 

styckningslotten ingick i ett område av riksintresse för naturvård och friluftsliv (enligt 

översiktsplan) samt berördes av strandskyddsbestämmelser. Med hänvisning till 

departementschefens yttrande att begränsning av bebyggelsefastigheter var viktiga för 

att dels utnyttja marken effektivt, dels för att inte i onödan förhindra/försvåra 

allmänhetens fria tillträde, ansågs fastighetens omfång ej lämpligt då området var av 

intresse för allmänheten.  

 LMRR 09:4 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2009-02-12, Ö 2928-08):  

Fastighetsreglering där ca 8000 m2 mark skulle överföras från en jordbruksfastighet till en 

fritidsfastighet ansågs inte varaktigt lämplig enligt 3 kap. 1 § FBL. Det berodde dels på att 

fastigheten redan ansågs rymlig och ändamålsenligt, dels att markområdet var av 

riksintresse för kustzonen, låg inom ett område av riksintresse för naturvården och 

friluftslivet samt berördes av strandskyddsbestämmelser. Areatillskottet till fastigheten 

ansågs inte nödvändigt och de allmänna intressena ansågs tillräckliga för att det skulle 

finnas anledning att begränsa fastighetens omfång. 

 

Det finns dock även exempel på rättsfall där fritidsbostäder ansetts bli varaktigt lämpliga trots ett 

stort omfång. Exempel på sådana rättsfall är två rättsfall från 2003. 

 LMRR 03:17 (HovR N Norrl, 2003-02-12, Ö 178-02):  

Överföring av ca 4000 m2 skogsmark till fritidsfastighet tilläts då fastigheten var belägen i 

glesbygd och marken bestod av skog som kunde användas till det vedbehov som 

fastigheten hade som fritidsfastighet utan elanslutning. I rättsfallet poängterades att 

utökning av bostadsfastighet med skogsmark blivit mer tillåtligt sedan lagändringarna i 

början av 1990-talet och att mindre arealer skogsmark får tillföras bostadsmark. 

 LMRR 03:5 (Svea HovR, 2003-10-16, Ö 7737-02): 

Avstyckning som delade upp en 

skärgårdsfastighet i två öar på 17 ha respektive 5 

ha för permanent bostadsändamål tilläts trots 

allmänna intressen. Fastigheterna berördes båda 

av strandskydd och var av riksintresse för det 

rörliga friluftslivet och det ansågs föreligga risk 

för att åtgärden skulle förhindra allmänhetens fria 

tillträde till området. Dock ansågs den nya utformningen passa de naturliga förhållandena 

bättre och medföra en naturligare fastighetsindelning. Avstyckningen skulle även ge de 

boende en god miljö, förbättra möjligheterna att driva näringsverksamhet och gynna en 

Figur 2: LMRR 03:5 
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levande skärgård. Fastighetsbildningen ansågs ligga i linje med motiven till lagändringarna 

1991 och ansågs uppfylla de allmänna lämplighetsvillkoren. 

 

Skogs- och jordbruksändamål 

När det kommer till jordbruk och skogsbruk så bedöms fastighetsbildning av fastigheter med 

dessa ändamål på ett liknande sätt. För både skogsbruksändamål och jordbruksändamål bedöms 

fastighetens lämpliga omfång utifrån paragraferna 3 kap. 5-7 §§ FBL. I två rättsfall från 1998 och 

2001 ansågs omfånget inte vara varaktigt lämpligt på det sätt som avses i 3 kap. 1 § FBL. 

 

 LMRR 01:5 (HovR för västra Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01):  

Klyvning av skogsbruksfastighet tilläts inte då klyvningslotterna inte troddes få ett 

godtagbart ekonomiskt utbyte. Skogsbruksfastigheterna som skulle nybildas skulle få en 

årlig tillväxt på 140 respektive 150 skogskubikmeter. Tillväxten ansågs för låg i jämförelse 

med rekommendation på 200-250 skogskubikmeter, som nämns i samband med 

lagändringen som skedde i 3 kap. 7 § FBL 1994, och klyvningen ansågs därför olämplig. 

Rättsfallet behandlas även i avsnittet ”Belägenhet”. 

 LMRR 98:3 (Svea HovR, 1998-06-03, UÖ 17):  

Avstyckning av ett skogsområde på 8 ha för jordbruksändamål på deltid tilläts inte då 

omfånget ansågs vara uppenbart för litet för att företaget på jordbruksfastigheten skulle få 

ett godtagbart ekonomiskt utbyte. 

 

Även i ett rättsfall från 2008 diskuteras omfånget på tre fastigheter med utfallet att de allmänna 

lämplighetsvillkoren ändå ansågs uppfyllda. 

 LMRR 08:23 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2008-01-14, Ö 175-07):  

Ett 50-tal fastigheter med sammanlagt 600 ha areal tilläts sammanläggas och sedan klyvas 

i tre jordbruksfastigheter. Det diskuterades huruvida de tre fastigheterna som skulle 

nybildas skulle bli utvecklingsbara, men då fastighetsregleringen inte ansågs medföra 

olägenheter för jordbruksnäringen ansågs hinder inte föreligga. 

4.3 Utformning 

Kravet på att fastigheter efter fastighetsbildning måste få en lämplig utformning förändrades som 

bekant när fastighetbildningslagen tillkom 1972 och kraven på att fastigheter skulle ha en 

sammanhängande form mjukades upp. Dock är det fortfarande önskvärt att fastigheter inte i 

onödan ska ha en splittrad utformning, även om det finns utrymme för undantag. I två rättsfall 

från 1998 och 2004 (varav rättsfallet från 2004 publicerats i NJA) ansågs utformningskravet inte 

vara uppfyllt då fastigheterna haft en för splittrad utformning. 

 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s.106) 

Lantmäteriet beslutade att samfälld mark för två fastigheter skulle delas upp och 

överföras till respektive fastighet genom fastighetsreglering då kommunen (som äger en 

av de två fastigheterna) anfört att det är till missgagn för kommunen att området är 

samfällt då en vattentäkt ska anordnas på området. I och med denna fastighetsreglering 

undersöktes om den nybildade fastigheten som ägs av kommunen fick lämplig 

utformning. Fastighets B, som ägs av privatpersoner, var en skogsmarksfastighet som 
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omfattar ca 63 ha skogsmark, som nu tillförs 4.5 ha skogsmark. Fastighet A, som ägdes av 

kommunen, var en gatu-, park- och restmarksfastighet på ca 20 ha med spridda områden, 

som nu tillfördes 11.5 ha skogsmark där en vattentäkt skulle anordnas. HD uttalade att 

den ombildade fastigheten inte kunde anses vara lämplig som vare sig skogsbruksfastighet 

eller som fastighet för vattentäkt. Detta då fastigheten dels bestod av icke angränsande 

spridda områden och dels användes till flera olika ändamål. Regleringen stred därför mot 

3 kap. 1 § FBL, men tilläts ändå enligt undantagsregeln 3 kap. 9 § FBL. Rättsfallet 

behandlas även i avsnittet ”Tillvägagångssätt”. 

 LMRR 98:9 (Svea HovR, 1998-12-03, UÖ 33):  

Ett kommunalägt aktiebolag ville genom fastighetsreglering lägga samman flera icke-

sammanhängande fastigheter för skoländamål då detta skulle underlätta förvaltandet. 

Åtgärden tilläts inte då fastigheterna inte var geografiskt sammanhängande och det inte 

var skäl nog att fastigheterna var i en och samma ägares hand. Det uttalades att det tillåtna 

avståndet mellan skiften beror på fastighetens ändamål. Till exempel skulle det tillåtas 

större avstånd mellan skogsskiften än åkerskiften då skogsbruket sker mer extensivt än 

jordbruk, medan än mindre tolerans finns för bostadsfastigheten. Det är inte ens självklart 

att tomtmarksområden som är belägna på var sin sida av en väg skulle tillåtas ingå i 

samma fastighet. 

 

I två rättsfall från 2003 och 2004 ansågs utformningskravet däremot vara uppfyllt efter diskussion 

kring utformningen.  

 LMRR 04:30 (HovR N Norrl, 2004-02-09, Ö 445-01):  

Skogsbruksfastighet på 12 000 ha i 30 skiften, som belastades av 72 officialrättigheter och 

23 avtalsrättigheter, tilläts skapas genom fastighetsreglering. Det konstaterades att 

lagändringen 1994 medfört att frågan om lämplighet för en skogsfastighet ska bedömas 

på huruvida fastigheten får ett godtagbart ekonomiskt utbyte. Det konstaterades även att 

fastighetsbildning som främjar sysselsättning och boende i glesbygd har ett lägre krav på 

det ekonomiska utbytet. Den aktuella fastigheten bedömdes ge ett godtagbart ekonomiskt 

utbyte, men det diskuterades huruvida det allmänna intresset att upprätthålla ett effektivt 

och rationellt fastighetsindelningssystem kunde hindra åtgärden. Eftersom att det inte 

nämndes något om det i förarbetena så ansåg HovR att det fanns för lite stöd för den 

ståndpunkten för att fastighetsbildningsåtgärden skulle anses olämplig. 

 LMRR 03:5 (Svea HovR, 2003-10-16, Ö 7737-02):  

I det här rättsfallet uttalades att de naturliga förhållandena spelar roll för utformningen. 

Avstyckning som delade upp en skärgårdsfastighet i två öar för fritidsbostadsändamål 

ansågs lämplig då den tänkta utformningen skulle passa de naturliga förhållandena och 

medföra en rationell fastighetsindelning. Rättsfallet behandlas även i avsnittet ”Omfång”. 

 

Även i ett rättsfall från 1989 som även publicerats i NJA ansågs utformningskravet vara uppfyllt. 

Rättsfallet avgjordes bara ett par år innan lagändringarna på 1990-talet som berörde jord- och 

skogsbruksfastigheter men kan fortfarande vara av intresse för rättsfallsanalysen. Läsaren 

uppmanas vid läsning att ha i åtanke att kraven på jordbruksfastigheter förändrats efter att detta 

rättsfall avgjorts. 
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 LMRR 89:6 (NJA 1989 s. 360):  

Utformningskravet kom att diskuterades i samband med en fastighetsreglering avseende 

överföring av 90 ha åker och 68 ha skogsmark till en bostadsfastighet (som då nybildas till 

en jordbruksfastighet) så att restfastigheten blev en renodlad skogsfastighet på ca 2 700 ha 

med en skogsvaktarbostad. Lantbruksstyrelsen
7
 framhöll att nybildning av 

jordbruksfastighet ställer högre krav på fastighetssammansättning, storlek och utformning 

än vid ombildning för att stämma överens med de jordbrukspolitiska riktlinjerna och 

ansåg inte att den nybildade jordbruksfastigheten fick en lämplig sammansättning av 

bostäder. Lantbruksstyrelsen hade beräknat att arbetskraftsbehovet uppgick till mer än två 

årsarbeten för enbart djurskötsel och eftersom att mjölkproduktion var den enda 

realistiska driftsformen så krävdes därför två familjebostäder med god utrymmesstandard 

samt mindre bostäder för säsongsanställd arbetskraft för att långsiktigt kunna upprätthålla 

jordbruket. Därför ifrågasattes om fastighetens utformning är lämplig för dess ändamål 

som jordbruksfastighet då skogsvaktarbostaden inte skulle ingå i jordbruksfastigheten 

(som då endast innefattade en arrendatorsbostad).  

 

Bolaget framförde i HD att bostadsfrågan lösts på ett tillfredsställande sätt då arrendatorn 

med familj bodde i arrendatorsbostaden på fem rum och kök, en anställd djurskötare 

bodde i en tre-rumslägenhet utanför fastigheten och en maskinskötare bodde ca 25 km 

ifrån fastigheten. Bolaget framhöll att samhällets goda kommunikationsmöjligheter gjorde 

att det inte var nödvändigt för alla personer som var sysselsatta i jordbruket att faktiskt bo 

på fastigheten. HD yttrade att det ostridigt kunde bildas ett utvecklat lantbruksföretag och 

att i denna typ av ärenden så ska särskilt beaktas ställningstaganden av myndigheter som 

företräder jordbrukets intressen och myndigheter som motsätter sig fastighetsbildning 

med anledning att den skulle vara till men för jordbruket, ska i möjligaste mån styrka sitt 

påstående. HD ansåg inte att någon sådan utredning gjorts. Då arrendatorn sagt att 

bostadsfrågan kunde lösas på ett tillfredställande sätt ansåg HD inte att hinder mot 

åtgärden förelåg i 3 kap. 1 § FBL. 

4.4 Behövliga vägar 

Kravet på att en fastighet måste få tillgång till behövliga vägar är har inte behandlats i större 

utsträckning i rättspraxis. I vissa rättsfall har det nämnts kort, men endast i ett fåtal fall har 

tillgången till behövliga vägar varit ett så pass stort problem att fastighetsbildningen ansetts vara 

olämplig. Ett rättsfall från 1975 var dock ett av de få fall där tillgången till väg utgjorde ett hinder 

för fastighetsbildningen. 

 LMRR 75:6 (HovR V Sv, 1975-03-05, UÖ 18):  

Avstyckning ansågs inte uppfylla 3 kap. 1 § FBL då befintlig väg som styckningslott 

tillagts inte ansågs vara tidsenlig. Fastighetbildningsåtgärden var inte lämplig i fastighetens 

aktuella tillstånd, utan vägfrågan behövde lösas enligt anläggningslagen (AL) och 

                                                 
7 Lantbruksstyrelsen motsvaras idag av Jordbruksverket. 
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19 § Naturvårdslagen (NVL)
8
. Förrättningen återförvisades för prövning av frågan 

om utfartsväg. 

 

I ett rättsfall från 1989 diskuteras även vägfrågan. 

 LMRR 89:10 (Svea HovR, 1989-09-20, UÖ 8):  

Vid avstyckning av en fritidsfastighet skapades servitutsrätt för att ge styckningslotten 

båtplatser och gångvägar på stamfastigheten. Samtidigt upprättades servitut för 

parkeringsplats vid en bilväg och utfart till allmän väg – med samma rätt som 

stamfastigheten. Då stamfastighetens rätt till utfart var oklar blev styckningslottens rätt till 

utfart ej säkerställd. Trots detta tilläts fastighetsbildningsåtgärden, men formuleringen 

”samma rätt som stamfastigheten” ströks för att undvika framtida tvister om servitutets 

rätta innebörd. 

4.5 Vatten och avlopp 

Sedan fastighetsbildningslagen tillkom har väldigt få fastigheter ansetts få så dåligt anordnade 

vatten- och avloppsanläggningar att åtgärden ansetts vara olämpligt. I Lantmäteriets 

rättsfallsregister finns ett sådant fall från 1976. 

 LMRR 76:42 (HovR Ö Norrl, 1976-12-29, UÖ 2093):  

Avstyckning för fritidsändamål tilläts ej då godtagbar lösning på vatten- och 

avloppsfrågorna saknades. En bättre lösning på VA-frågan krävdes innan 

fastighetsbildning kunde tillåtas. 

 

Vad som ansågs vara godtagbara anordningar gås inte in djupare på i rättsfallet, då detta regleras i 

annan lagstiftning. Rättsfallet är ett av de första rättsfallen som avgjordes med hjälp av FBL och 

är som tidigare nämnt det enda i LMRR där åtgärden faktiskt ansågs bli olämplig på grund av 

vatten- och avloppsfrågan. Det finns däremot flera rättsfall där frågan berörs, men ståndpunkten 

vid bedömningarna har varit att VA-frågan inte behöver vara löst vid rättsfallets tidpunkt. Istället 

har det godtagits att VA-frågan tros kunna lösas. I tre rättsfall från 1977, 1984 och 1986 berördes 

frågan utan att fastighetsbildningsåtgärden ansågs olämplig på grund av besvären. 

 LMRR 86:8 (Svea HovR, 1986-05-21, UÖ 40):  

Avstyckning för fritidshus tilläts trots att avloppsfrågan inte var helt löst. Då problemet 

kunde avhjälpas för en kostnad på ca 60 000 kr ansåg HovR inte att problemet borde 

hindra fastighetsbildningen. 

 LMRR 84:64 (Svea HovR, 1984-02-22, UÖ 2):  

Avstyckning för bostadsändamål tilläts trots att VA-systemet kunde innebära sanitära 

risker för omgivningen. Den aktuella avloppsanordningen befarades leda till ett 

dikessystem med utlopp i en badvik och behövde därför anläggas på ett visst sätt. HovR 

ansåg att de närmare detaljerna kring avloppsfrågan inte skulle lösas av FBM utan av 

hälsovårdsnämnden. Eftersom att det var möjligt att lösa frågan ansågs åtgärden inte 

strida mot de allmänna lämplighetsvillkoren. 

                                                 
8 Naturvårdslagen upphävdes vid miljöbalkens ikraftträdande. 
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 LMRR 77:8 (Svea HovR, 1977-03-30, UÖ 16):  

Nio stycken fritidsfastigheter fick skapas genom avstyckning trots att vatten- och 

avloppsanläggningen inte ansågs godtagbar. Länsstyrelsens yrkan att förrättningen skulle 

återförvisas lämnades utan bifall. 

 

Det finns även ett par rättsfall där VA-frågan tillsammans med något annat av de åtta kraven i 

3 kap. 1 § FBL lett till att fastighetsbildningen inte ansetts vara varaktigt lämpliga. Ett exempel på 

ett sådant fall är följande rättsfall från 1980. 

 LMRR 80:67 (Göta HovR, 1980-03-28, UÖ 40):  

Avstyckning av tre fritidsbostadsfastigheter tilläts inte, delvis på grund av svårigheter att 

lösa vatten- och avloppsfrågorna på ett tillfredställande sätt. Rättsfallet behandlas även i 

avsnittet ”Aktualitet”. 

 

I ett annat rättsfall berörs vatten- och avloppsfrågan även om det inte påverkade bedömningen av 

det aktuella fallet. 

 LMRR 09:28 (HovR Ö Norrl, 2009-11-06, Ö 601-08):  

Lantmäteriet inrättade servitut för befintlig vattenledning samt avloppsanläggning till en 

fritidsfastighet. I målet uttalas att en fritidsbostad ansågs ha begränsad användning av 

vatten- och avloppssystem, men att om ändamålet med fritidsfastigheten skulle utökas till 

permanent bostadsändamål så skulle anläggningen bedömas för otidsenlig och olämpligt 

utformad för att de allmänna lämplighetsvillkoren skulle vara uppfyllda och att det då 

skulle ställas krav på en ombyggnation av avloppet.  

4.6 Varaktighet 

Varaktighetskravet innebär att en fastighet måste anses bli lämpad för sitt ändamål under en 

längre, varaktig, tid. Syftet med det här kravet är att förhindra bildande av fastigheter för tillfälliga 

ändamål. I rättspraxis har relativt få fall dykt upp där varaktighetskravet förhindrat 

fastighetsbildningen och i lagändringen som skedde 1991 uttalades det att varaktighetskravet inte 

skulle användas i överdriven mån. I följande tre rättsfall diskuteras varaktighetskravet. 

 

 RH 1982:61
9
:  

En fastighet tilläts ej avstyckas för forskningsverksamhet. Forskningen skulle handla om 

jordbruk och skulle bedrivas under 10-15 år. Det ansågs vara en för kort tid för att 

fastigheten skulle anses varaktigt lämpad för sitt ändamål.  

 LMRR 09:34 (Svea HovR, 2009-10-05, Ö 9955-08):  

En fastighets varaktiga lämplighet som järnvägsfastighet berodde på vilken 

omgivningspåverkan regleringen och anläggningen som ska utföras har. HovR bedömde 

att provborrningar behövde ske, men att dessa kunde utföras utan större olägenhet för 

området samt att miljöpåverkningen var begränsad. Därför ansågs den planerade 

markanvändningen genomförbar. Hade markanvändningen ansetts vara oklar och osäker 

                                                 
9 Nummer för rättsfallet i LMRR saknas. 
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så hade en järnvägsplan krävts för att 3 kap. 1 § FBL skulle anses uppfylld med hänsyn till 

varaktigheten.  

 LMRR 94:10 (HovR V Sv, 1994-03-25, UÖ 21):  

En fastighet tilläts inte bildas genom avstyckning för ändamålet fårskötsel och 

landskapsvård. Området som ämnades avstyckas låg utanför detaljplan och utgjordes av 

en strandäng som berördes av strandskydd. Ändamålet ansågs kunna uppnås genom ett 

nyttjanderättsavtal och ansågs inte uppfylla varaktighetskravet. Rättsfallet behandlas även 

i avsnittet ”Tillvägagångssätt”. 

 

4.7 Aktualitet 

Aktualitetskravet handlar om att en fastighet måste få användning för sitt ändamål inom 

överskådlig tid. Som det diskuterades i propositionerna så krävs endast att det ska finnas 

anledning att tro att fastighetens ändamål är genomförbart. I de fall där aktualitetskravet inte 

ansetts uppfyllt beror det oftast på att det förelegat anledning att tro att ändamålet inte kunnat 

komma till stånd. I rättspraxis har det bland annat satts krav på fastigheter som ska användas för 

exploateringsändamål att fastigheten ska ligga inom ett område där tydliga exploateringsplaner 

finns uppställda. I tre rättsfall från 1977, 1978 och 1981 ansågs fastigheter för 

exploateringsändamål ej uppfylla aktualitetskravet
10

.  

 

 LMRR 81:13 (Göta HovR, 1981-06-05, UÖ 40):  

Marköverföring av en jordbruksfastighet till en kommunägd fastighet för 

exploateringsändamål tilläts inte då området dels berördes av tätbebyggelseförbud och del 

undantagits från kommundelplan. Inte heller infattades området av andra planer som 

visade på att området planerades att exploateras. Därför ansågs fastighetsbildningen inte 

uppfylla aktualitetskravet. 

 LMRR 78:26 (Göta HovR, 1978-10-30, UÖ 94):  

Avstyckning för exploateringsändamål tilläts inte då området inte fanns med i 

byggnadsplanen och LSt inte var villiga att medverka till att fastigheten bebyggdes. 

Fastigheten troddes därför inte få användning för sitt ändamål inom översiktlig tid. 

 LMRR 77:22 (Svea HovR, 1977-09-15, UÖ 33):  

Avstyckning för exploateringsändamål ansågs ej uppfylla aktualitetskravet då området 

enligt kommunöversikt skulle få en områdesplan upprättad, men områdesplaneringen var 

ej tidsprioriterad. Då området ej planlagts för exploatering bedömdes fastighetsbildningen 

ej lämplig. 

 

En annan anledning att tro att en fastighet inte kommer att få användning för sitt ändamål inom 

överskådlig tid är om en obebyggd fastighet ska användas för bostadsändamål och det föreligger 

                                                 
10 I de tre rättsfallen förekommer benämningar och planformer (såsom tätbebyggelseförbud, kommundelplan 

och kommunöversikt) från tiden då 1947 års byggnadslag gällde. 
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någon typ av förbud mot att bebygga fastigheten. I tre rättsfall från 1979, 1980 och 1985 är detta 

fallet
11

. Observera att rättsfallet från 1985 har publicerats i NJA. 

 LMRR 85:5 (NJA 1985 s.110):  

Avstyckning från jordbruksfastighet för bostadsändamål tilläts inte då bygglov för att 

bygga bostadshus ej fick meddelas. Avstyckningen avsåg mark som innefattade 

tätbebyggelse inom ett område som ej ingick i stadsplan eller byggnadsplan. Eftersom att 

det inte kunde anses vara tätbebyggelse av mindre omfattning (som avsågs i 5 § 2 st 

byggnadslagen) och nybyggnaden inte skulle tillgodose jordbrukets, fiskets, 

skogsskötselns eller något jämförligt behov så fick bygglov ej lämnas på grund av 

tätbebyggelseförbudet enligt 56 § 1 mom 4 st byggnadsstadgan. Dispens från förbudet 

fick lämnas enligt 67 § byggnadsstadgan om särskilda skäl förelåg. Byggnadsnämnden 

hade meddelat beslut att inte lämna dispens för nybyggnaden, vilket senare hade ändrats 

av länsstyrelsen. Efter detta avgjorde regeringen att det i ärendet ej föreligger skäl för 

dispens och upphävt Länsstyrelsens beslut. På grund av att bygglov för nybyggnad ej 

kunde lämnas så kunde avstyckning för bostadsändamål ej godkännas enligt 3 kap. 1 § 

FBL då ändamålet ej kunde genomföras inom översiktlig tid. 

 LMRR 80:67 (Göta HovR, 1980-03-28, UÖ 40):  

Avstyckning av tre lotter för fritidsbostadsändamål tilläts inte då området förelåg av 

nybyggnadsförbud i väntan på en utredning av områdets framtida markanvändning och 

kommunen hade ansökt om förlängning av detta. Enligt den pågående utredningen skulle 

området dessutom användas till parkmark. Då styckningslotterna var obebyggda och 

bebyggelse ej var tillåtligt i området, ansågs fastigheten ej lämplig för 

fritidsbostadsändamål. Rättsfallet behandlas även i avsnittet ”Vatten och avlopp”. 

 LMRR 79:35 (Göta HovR, 1979-05-29, UÖ 39):  

Avstyckning av en tomtplats på 1 500 m2 uppfyllde ej aktualitetskravet då den obebyggda 

restfastigheten lämpade sig bäst för bostadsändamål, men låg inom ett område där 

tätbebyggelseförbud förelåg. Byggnadsnämnden bedömdes inte sannolikt ge dispens från 

förbudet, vilket gav restfastigheten en oviss framtida användning. 

 

Ett annat rättsfall där aktualitetskravet inte ansetts uppfyllt är följande rättsfall från 1990. 

 LMRR 90:20 (Göta HovR, 1990-09-18, UÖ 15):  

Avstyckning för kraftverksändamål uppfyllde ej aktualitetskravet då byggnaden på 

fastigheten var i så dåligt skick att upprustning ej verkade realistiskt och den maskinella 

utrustningen var utriven. Rätten till vattnet som skulle utgöra grunden för kraftverket var 

dessutom begränsad. Dessa ekonomiskt ogynnsamma förutsättningar minskade 

sannolikheten för ett anläggande av ett minikraftverk på området så pass att 

aktualitetskravet ej ansågs uppfyllt.  

 

Det finns även fall i rättspraxis där aktualitetskravet diskuterats utan att anses ha varit så pass 

stort att 3 kap. 1 § FBL inte skulle ha kunnat anses vara uppfylld. 

                                                 
11 Se föregående fotnot. 
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 LMRR 84:56 (Svea HovR, 1984-04-13, UÖ 12):  

Fastighetsbildning för exploateringsändamål tilläts då en områdesplan stöttade ändamålet, 

vilket gjorde att fastigheten kunde antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 

översiktligt tid. 

 LMRR 83:16 (Svea HovR, 1983-11-07, UÖ 38):  

I ett område i Stockholms skärgård gällde en kommunöversikt som godtog bildande av 

bebyggelsefastigheter i anslutning till befintlig bybildning, men inte enskilt. Avstyckning 

för fritidsändamål tilläts då en andra avstyckning tidigare godtagits och HovR uttalade att 

aktualitetskravet inte kunde ställas så pass högt att den första tomten redan måste vara 

bebyggd innan tillstånd för avstyckning av den andra tomten kunde ges. 

4.8 Tillvägagångssätt 

Kravet på tillvägagångssätt bygger på att fastighetsbildning ej får ske om ändamålet skulle kunna 

tillgodoses på annat sätt. Bland annat har fastighetsändamålet skyddszon mot avverkning nyligen 

(2012) ansetts kunna tillgodoses på andra sätt än genom fastighetsbildning. 

 LMRR 12:6 (MÖD, 2012-03-05, F8328-11):  

Fastighetsreglering som avsåg att överföra 

0.75 ha mark från en skogsfastighet till en 

fritidsfastighet, i syfte att skapa en så kallad 

”skyddszon” mot avverkning samt få ett 

buller- och insynsskydd runt fastigheten, då 

miljööverdomstolen (MÖD) inte ansåg att 

det behovet behövde tillgodoses genom 

fastighetsbildning. I målet togs hänsyn till 

vad som uttalats i propositionen från 

1989/90 om skyddszoner samt hänsynsregeln 30 § i skogsvårdslagen
12

 (SFS 1979:429). 

 

Även djurhållning har, även efter lagändringarna i början av 1990-talet, ansetts kunna tillgodoses 

genom nyttjanderätter istället. Följande rättsfall från 1994 och 2009 är exempel på sådana rättsfall. 

 LMRR 09:4 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2009-02-12, Ö 2928-08):  

Överföring av ett område på 7000-8000 m2 från en skogsbruksfastighet till en 

fritidsfastighet inställdes på grund av omfånget ansågs för stort för en fritidsfastighet 

inom ett strandskyddsområde. Frågan om ändamålet med viss djurhållning som 

komplement till bostadsanvändningen skulle bedömas annorlunda uppstod i första 

instans. FD bedömde att förutsättningarna för en sådan användning var begränsade och 

att sannolikheten för en sådan varaktig användning var låg. Om bete önskades bedrivas 

på området ansågs det bättre ske på arrendebasis. Rättsfallet behandlas även i avsnittet 

”Omfång”. 

                                                 
12 Hänsynsregeln i skogsvårdslagen reglerar den hänsyn som ska tas till natur- och kulturvården vid 

skogsskötsel. 

Figur 3: LMRR 12:6 
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 LMRR 94:10 (HovR V Sv, 1994-03-25, UÖ 21):  

En avstyckning av en 1,4 ha stort strandområde tilläts inte för ändamålet fårskötsel och 

landskapsvård. Området låg utanför detaljplan och utgjordes av en strandäng som 

berördes av strandskydd. Ändamålet ansågs kunna uppnås genom ett nyttjanderättsavtal. 

Rättsfallet behandlas även i avsnittet ”Aktualitet”. 

 

Andra ändamål som har ifrågasatts är tvångsöverföring av samfälld mark, då frågan dykt upp om 

expropriation inte vore lämpligare. I rättsfallet från 2004, som även publicerats i NJA, 

diskuterades frågan. 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s.106):  

Samfälld skogsmark fördelades mellan två fastigheter genom fastighetsreglering. 

Fastighets B, som ägs av privatpersoner, var en skogsmarksfastighet som omfattar 

ca 63 ha skogsmark, som nu tillförs 4.5 ha skogsmark. Fastighet A, som ägdes av 

kommunen, var en gatu-, park- och restmarksfastighet på ca 20 ha med spridda områden, 

som nu tillfördes 11.5 ha skogsmark där en vattentäkt skulle anordnas. Kommunen 

framförde som syfte med regleringen att det var missunnsamt för kommunen att marken 

var samfälld då en vattentäkt skulle anordnas på området. Vattentäkten skulle uppta 

ca 5 000 m2 av de totalt 175 000 m2 som den samfällda marken omfattar. Ägarna till 

fastighet B framförde att kommunen använde sig av FBL för att slippa göra 

tvångsförvärv enligt expropriationslagen. Det poängteras att kommuner och staten står på 

likställd fot med enskilda privatpersoner när de agerar som fastighetsägare och även att 

ExL inte kan användas för att bryta ut andelar i samfällighet på det sätt som åsyftas. 

Fastighetsbildningen ansågs därför inte kunna tillgodoses på annat sätt. Rättsfallet 

behandlas även i avsnittet ”Utformning”. 

 

Även andra ändamål såsom friluftsvistelse, rekreationsändamål och specialändamål har ifrågasatts. 

 LMRR 83:45 (Göta HovR, 1983-10-05, UÖ 13):  

Avstyckning av ett område för specialändamål i form av biodynamisk odling, fiskebruk 

(främst kräftodling) samt odling av vissa lövträd för konst- och möbeltillverkning, tilläts 

inte då de angivna ändamålen bör tillgodoses på annat sätt än fastighetsbildning.  

 LMRR 82:17 (Svea HovR, 1982-06-16, UÖ 19):  

Klyvning av en fastighet bestående av 12 ha skogsmark, 4 ha tomt och icke hävdad 

åkermark tilläts inte för rekreationsändamål då det skulle innebära ett utpräglat extensivt 

nyttjande av huvuddelen av fastigheterna. Ett sådant ändamål ansågs inte behöva 

tillgodoses genom fastighetsbildning.  

 LMRR 76:9 (Svea HovR, 1976-04-22, UÖ 5):  

Avstyckning av område på nästan 4 ha för friluftsändamål tilläts inte då ändamål för 

enbart friluftsvistelse ansågs kunna tillgodoses på andra sätt.  
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5. Analys och diskussion  

5.1 Belägenhet 

Kravet på att fastigheten ska få en lämplig belägenhet har inte omtalats mycket i propositionerna 

från varken 1969, 1989/90 eller 1993/94. Det nämns i förbigående i propositionen från 1991, 

men då kravet har funnits med även i tidigare lagstiftning (Jorddelningslagen) och inte har gett 

upphov till några större problem så diskuteras det inte särskilt djupgående. Det som skrivs i 

prop. 1989/90:151 om en fastighets lämpliga belägenhet är att miljöaspekter och lokala 

förutsättningar ska beaktas och att bostadsfastigheter ska utformas så att de får en god 

boendemiljö. 

 

I rättsfallen framgår det att buller, föroreningar och andra störningar är de vanligast 

förekommande problemen som gör en fastighets belägenhet olämplig när det handlar om 

fastigheter för bostadsändamål. Kraven som ställs är högre på bostadsfastigheter som ska 

användas för permanent boende än för fritidsfastigheter, och en annan faktor som framkommer 

av rättsfallen är att det även ställs lägre krav på en bostadsfastighet som redan är bebyggd eller 

beviljats bygglov än obebyggd mark som kommer att behöva beviljas bygglov för att byggnad ska 

få uppföras. Rättsfallet LMRR 84:4 (som även publicerats i Nytt Juridiskt Arkiv) är ett typiskt 

exempel på detta då HD ansåg att eventuella olägenheter från jordbruket inte kunde undvikas för 

bostadsfastigheten som skulle avstyckas men ändå tillät åtgärden, delvis på grund av att 

styckningslotten redan hade beviljats bygglov. I det rättsfallet poängterar HD även att prövning 

av bebyggelse för bostadsändamål (i form av bygglov) och prövning av fastighetsbildning för 

bostadsändamål bör utfalla lika för samma fastighet. 

 

Även i rättsfallet LMRR 85:22 ansågs lämpligheten för en bostadsfastighet redan vara prövad i 

och med att ett bostadshus uppförts på området efter beviljat bygglov. Störningarna från 

jordbruket ansågs även begränsas av miljöskyddslagstiftning i båda fallen. Ett tredje fall, LMRR 

79:63, stödjer också att detta resonemang används i rättspraxis då avstyckning för 

bostadsändamål tillåts i närheten av ett jordbruk även där (då byggnadsnämnden lämnat positivt 

förhandsbesked).  Allmänt kan sägas att jordbruksverksamhet inte bedömts orsaka stora 

störningar för bostadsfastigheter i rättspraxis, till stor del på grund av de miljöskyddslagstiftningar 

som tvingar jordbruksverksamheter att vidta åtgärder och försiktighetsmått för att minska 

jordbrukets påverkan på omgivningen. 

 

Störningar på grund av djurhållning brukar främst handla om luktstörningar. I rättsfallet LMRR 

87:34 diskuterades eventuella luktproblem, men vid synetillfället hade inga luktproblem större än 

normala upptäckts vilket gjorde att åtgärden ansågs lämplig. Även här uttalade HD att 

störningarna hade förhindrat avstyckningen om det inte varit för att fastigheten redan var 

bebyggd. I LMRR 03:7 bekräftas denna princip då avstyckning i närheten av ett häststall tilläts 

eftersom att fastigheten redan var bebyggd och det var ett fritidsbostadsändamål som åsyftades. 

Det uttalades även i samma rättsfall att hästhållning ansågs förknippat med fritidsverksamhet, 

vilket kunde ge fastigheten ett mervärde, och därför borde särskiljas från annan djurhållning. 
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När det kommer till störningar från vägar och flygplatser så är det främst buller och 

luftföroreningar som åsyftas. För att bedöma om buller förhindrar en god boendemiljö har det i 

rättsfallen lagts mycket vikt på bullerutredningar som visat på en mätbar bullernivå uttryckt i 

decibel (dB). Rättsfallen LMRR 92:15 och LMRR 91:39 hade båda relativt lika förutsättningar och 

låg nära varandra i tiden, men bedömdes olika. Fastigheten i LMRR 92:15 stördes av buller som 

låg på drygt 60 dB och ansågs olämplig, medan fastigheten i LMRR 91:39 stördes av buller på 

ca 67 dB men ansågs lämplig. I båda fallen var fastigheterna redan bebyggda med 

fritidsfastigheter. Skillnaden mellan de båda var att fastigheten i rättsfallet från 1991 skulle 

användas för fritidsbostadsändamål. Dessa två liknande rättsfall utgör ett tydligt exempel för att 

lägre krav ställs på fastigheter som ska användas för fritidsbostadsändamål än på fastigheter för 

permanent boende. 

 

Angående bostadsfastigheter i närheten av flygplatser så kan man i rättsfallen se en stor 

restriktivitet mot att tillåta sådana fastigheter. I rättsfallen LMRR 93:32, LMRR 92:41 och LMRR 

81:33 ansågs fastigheterna lämpliga trots bullerstörningar från närliggande flygplats, men i alla 

fallen var fastigheterna redan bebyggda med bostadshus eller hade beviljats bygglov. I LMRR 

00:11, LMRR 83:31, och LMRR 76:1 ansågs åtgärden däremot inte lämplig. I ett rättsfall, LMRR 

82:10, var fastigheten redan bebyggd men ansågs ändå inte få en lämplig belägenhet. Detta kan 

bero på att bostadsfastigheterna på tomten byggts innan flygplatsen byggdes ut, och 

bygglovsprövningen för byggnaderna hade inte avsett samma förhållanden som förelåg vid 

avstyckningens tidpunkt. 

 

En allmän tanke kring störningar och buller är att i och med att städerna växer och 

infrastrukturen utvecklas både inom och mellan regioner så skapas en större och större acceptans 

av oljud och buller. Vad som anses utgöra buller idag motsvarar inte vad som ansågs utgöra buller 

för 40 år sedan. En annan vinkel som är viktigt att ha i åtanke är även att teknikens utveckling 

också påverkar vilka störningar som bedöms vara olämpliga. Med dagens teknik kan vissa 

störningar möjligen accepteras då det idag finns sätt att åtgärda dem med t.ex. bullerplank, 

ljudvallar och dylikt. Med det i åtanke kan utvecklingen av tillåtligheten för fastigheters lämpliga 

belägenhet tros bli mer och mer tillåtande.   

 

När det kommer till fastigheter för skogs- eller jordbruksändamål så är det istället geologiska och 

topografiska förhållanden som måste stämma för att fastigheten ska få en lämplig belägenhet. I 

sådana fall handlar det om att marken ska vara lämplig att använda för fastighetens ändamål. I 

rättsfallet LMRR 01:5 ansågs till exempel en skogsbruksfastighet bestå av ett för stort inslag av 

impediment för att marken skulle vara lämplig. I det rättsfallet diskuterades även fastighetens 

omfång, och det är möjligt att fastighetsbildning hade tillåtits om fastigheten fått ett större 

omfång skogsmark eftersom att skogsbruksfastigheter främst bedöms efter dess lönsamhet i 

skogskubikmeter. I LMRR 06:28 ansågs överföring av mark till bostadsfastighet för 

trädgårdsverksamhet inte lämpligt då en stor del av marken bestod av bergsmark med en del 

buskage, vilket inte ansågs vara lämplig mark att ha en terrassodling på. 

5.2 Omfång  

Kravet på att en fastighet ska få ett lämpligt omfång är det lämplighetskrav som behandlats i 

störst utsträckning, både i propositioner och rättsfall. Motiven bakom lagändringarna 1991 var att 
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förändra rättspraxis angående bostadsfastigheter på landsbygden. Det ansågs att principen att till 

bostadsfastighet inte lägga mer mark än vad som var av väsentlig bostadstomtskaraktär givit 

upphov till en restriktivitet mot bostadsfastigheter på landsbygden, som inte stämde överens med 

gällande livsmedels-, lantbruks- och regionalpolitik. 

 

Vid granskning av rättsfallen kring bildande av bostadsfastigheter på landsbygden så kan det 

observeras att lagändringen har haft eftersträvad effekt och i flera rättsfall appliceras den nya 

principen från 1991. LMRR 96:4, LMRR 04:2 och LMRR 09:23 är exempel på rättsfall som visar 

att tolkningen av lagen har utvecklats i en mer liberal riktning, i enlighet med motiven bakom 

lagändringarna 1991. I dessa tre rättsfall används riktlinjerna i propositionen från 1991 som 

utgångspunkt för avgörandet.  

 

Det går inte att dra någon exakt gräns för vad som är en för stor fastighet då det bedöms 

beroende på alla omständigheter, men utifrån hur fastigheternas omfång bedömts i rättsfallen så 

kan en del slutsatser dras. Det första som bör konstateras är att det tillåtna omfånget beror på 

stor del på fastighetens ändamål. Slutsatserna bör därför dras utifrån ändamål. 

 

Bostadsändamål: 

När bostadsändamål diskuteras bör det göras skillnad mellan dels fritidsfastigheter och 

permanenta bostadsfastigheter, dels ”normala” bostadsfastigheter och bostadsfastigheter på 

vilken djurhållning eller odling bedrivs. 

 

Det har framgått av rättsfallen att riktlinjer angående omfånget på vanliga bostadstomter brukar 

finnas i översiktsplanen för området. Ett exempel på detta är LMRR 07:11 där fastigheterna i det 

området skulle ha en areal på 800-1 000 m2 och fastigheten som skulle avstyckas skulle enbart bli 

465 m2, vilket ansågs för litet. Principen att till bostadstomt inte lägga mer mark än vad som 

räknas vara av väsentlig bostadstomts karaktär används vid bedömning av fastigheter för 

bostadsändamål och de riktlinjer som finns med i översiktsplanerna kan användas som måttstock 

för vad som ska anses vara av bostadstomts karaktär. 

  

I rättspraxis har principen för att tillåta så kallade ”överstora fastigheter” på landsbygden för 

mindre djurhållning eller odling, närmast betraktats som en undantagsregel från hur man normalt 

bedömer bostadsfastigheters omfång. Detta bekräftas i rättsfallet LMRR 09:5 där principen väljs 

bort då syftet med principen inte uppfylldes av åtgärden. I det nämnda rättsfallet var 

bostadshuset på fastigheten inte bebott och därför bedömdes fastighetsbildningen inte beröras av 

de lagändringar som öppnade upp för större bostadsfastigheter för djurhållning eller odling, 

eftersom att syftet med lagändringen var att främja bosättning och sysselsättning på landsbygden. 

Istället bedömdes fallet enligt principen om att en fastighet ska få en tomt av väsentlig 

bostadstomts karaktär. 

 

Om en normal bostadsfastighet ska få ett omfång av bostadstomts karaktär i enlighet med ovan 

resonemang så kan det nu diskuteras hur mycket mark som får läggas till en normal bostadstomt 

för djurhållning och odling. I rättsfallen som redogjordes för i föregående kapitel så har upp till 

6,5 ha tillåtits överföras till befintlig bostadstomt (i rättsfallet LMRR 96:4). Däremot ansågs 8,5 ha 

vara för mycket för djurhållning och vedbehov i LMRR 00:29. Rättsfallet LMRR 96:4 är 



 

41 
 

intressant då bostadsfastigheten hade ett omfång på strax över 2 ha innan överföringen av 6,5 ha 

mark och djurhållning i form av fårskötsel har tidigare skett på marken. I fallet ansågs ändamålet 

varaktigt då fastighetsägaren ville bedriva djurhållning igen och HovR fann inte några motstridiga 

intressen då skogsmarken som skulle överföras var ointressant ur skogssynpunkt. Då bedömdes 

alltså 8,5 ha vara ett lämpligt omfång för en överstor bostadsfastighet för djurhållning. I andra 

rättsfall har normala bostadsfastigheter tillåtits tillföras arealer på 4 500 m2 (för husbehovsved i 

LMRR 07:20), 5 ha (för husbehovsved och mindre djurhållning i LMRR 04:2) och 1 500 m2 (för 

trädgårdsverksamhet i LMRR 01:27). Med utgångspunkt i detta kan nog en övre gräns anses gå 

någonstans mellan 8-8,5 ha extra mark utöver den normala bostadstomten, men det varierar 

mycket beroende på om ändamålet är att bedriva djurhållning, odling, trädgårdsverksamhet eller 

husbehovsved. För att få tillföra en bostadsfastighet extra mark är en förutsättning även att det 

inte finns några motstridiga intressen.  

 

När det kommer till fritidsbostadsfastigheter så spelar de allmänna intressena allt större roll. 

Fastigheter för fritidsändamål har i regel inte ansetts lämpliga om området berörts av något 

allmänt intresse. Till exempel nekades avstyckning av 2.6 ha mark på grund av strandskydd och 

naturvårdsintressen (i LMRR 09:17) och överföring av 8 000 m2 mark från en jordbruksfastighet 

till en fritidsfastighet på grund av strandskydd, naturvårdsintressen och kustzonsintressen 

(i LMRR 09:4). Däremot tilläts överföring av 4 000 m2 till fritidsfastighet trots strandskydd i 

LMRR 03:5. Detta berodde dock till stor del att byggnadsnämnden redan godkänt dispens 

från strandskyddet. 

 

Jord- och skogsbruksändamål 

Omfånget för jord- och skogsbruksfastigheter bedöms nästan helt utifrån 3 kap. 5-7 §§ FBL. För 

både jord- och skogsbruksfastigheter gäller lönsamhetskravet, att företaget på fastigheten ska få 

ett godtagbart utbyte. För jordbruk läggs även tyngd vid det regionalpolitiska intresset att främja 

boende och sysselsättning i glesbygd och att det ska finnas möjlighet till kombinerad verksamhet. 

Fastighetsbildning ska heller inte orsaka olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. För 

skogsbruksfastigheter ska istället de skogspolitiska intressena tas i akt. Skogsbruksfastighet får 

därför inte indelas på ett skadligt sätt och skogsbruksverksamhet ska inte undergå försämring av 

betydelse på grund av fastighetsbildning. 

 

I rättsfallen ser vi flera exempel på hur detta efterföljs. Det lämpliga omfånget för skogs- och 

jordbruksfastigheter bedöms helt utifrån 3 kap. 5-7 §§ FBL i rättsfallen och framför allt diskuteras 

lönsamhetskravet för skogsbruksfastigheter i form av skogskubikmeter. I LMRR 01:5 tilläts till 

exempel inte klyvning då de nybildade fastigheterna endast skulle få en årlig tillväxt på 150 

respektive 140 skogskubikmeter. Rekommendationen som angavs i propositionen från 1993/94 

låg på 200-250 skogskubikmeter per år för att en skogsbruksfastighet skulle anses lönsam. Denna 

riktlinje används flera gånger i praxis som en mätstock för vad som anses lönsamt.  

5.3 Utformning 

I samband med skapandet av fastighetsbildningslagen så mjukades kravet på att fastigheter skulle 

vara geografiskt sammanhängande upp. Trots det är det just fastighetens geografiska 

sammanhängande area som brukar bedömas i rättspraxis i samband med kravet på en lämplig 

utformning. Detta kan iakttas i dels LMRR 04:3, då fastigheten ansågs ha en för splittrad och 
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osammanhängande utformning och flera olika ändamål som inte gick att kombinera på ett bra 

sätt. I LMRR 98:9 nekades sammanläggning av flera spridda områden då fastigheten ansågs få en 

för splittrad utformning och det poängterades att fastighetsbildning inte var skäligt enbart för att 

flera fastigheter var i samma ägares hand. I samma rättsfall uttalades att en fastighet kunde bestå 

av flera spridda områden, men att fastighetens ändamål avgjorde hur stort avstånd det fick vara 

mellan skiftena. Det kan konstateras att en splittrad utformning är mer tillåtet för en 

skogsbruksfastighet än för en jordbruksfastighet, och knappt tillåtet alls för en bostadsfastighet. 

 

När det kommer till utformningen så är det viktigt att hänsyn tas till de naturliga förhållandena. 

I LMRR 03:5 poängteras detta då en avstyckning genomfördes som gjorde att två öar inte längre 

tillsammans bildade en fastighet. Även andra förhållanden ska tas i hänsyn. I LMRR 89:6 

diskuteras till exempel om en fastighet var försedd med tillräckligt många bostadshus för att få 

anses lämplig för jordbruk. Fastighetsbildningen tilläts i det fallet då bostadsfrågan ansetts kunna 

lösas då det fanns bostadsmöjligheter i närheten av fastigheten och 

kommunikationsmöjligheterna ansågs vara goda. 

5.4 Behövliga vägar 

Det enda rättsfall där en avstyckning faktiskt ansetts bli olämplig på grund av bristen på behövliga 

vägar är i ett rättsfall från 1975 (LMRR 75:6), det vill säga strax efter fastighetsbildningslagens 

tillkomst. I det fallet återförvisades förrättningen för prövning av frågan. I några andra rättsfall 

har frågan diskuterats, men utan att leda till att fastigheterna ansetts vara olämpliga på grund av 

bristande rätt till vägar.  

 

Lagtexten är utformad så att kravet på att fastigheter ska ha rätt till behövliga vägar inte är ett 

strängt krav som måste uppfyllas för alla fastigheter. Istället lämnas möjlighet att förbise detta i de 

fall det anses lämpligt. Detta var något som diskuterades redan i propositionen från 1969 då flera 

remissinstanser kritiserade den mjuka formuleringen av kravet. Anledningen till att väldigt få 

rättsfall tar upp vägfrågan mer ingående och att väldigt få fastigheter anses olämpliga trots 

bristande rätt till väg är förmodligen just att kravet är formulerat på ett sådant sätt. I bedömning 

av kravet på behövliga vägar så bör man nog ha i åtanke att rätten till väg inte måste vara helt 

uppklarad, utan att det räcker att det finns anledning att tro att vägfrågan kommer kunna lösas för 

att lämplighetskravet ska anses uppfyllt. 

5.5 Vatten och avlopp 

På samma sätt som med kravet på behövliga vägar så är kravet på godtagliga anordningar för 

vatten och avlopp mjukt formulerat. Kravet gäller till att börja med endast bostadsfastigheter, och 

sedan har man valt att formulera kravet med ordvalet ”godtagbara”, vilket är ett mycket tillåtande 

ord. I LMRR 76:42 förvisades förrättningen tillbaka till LMV för att lösa VA-frågan på att bättre 

sätt, men detta var under 70-talet, strax efter FBLs tillkomst. I LMRR 86:8 ansågs frågan kunna 

lösas då det konstaterats att problemet kunde avhjälpas för 60 000 kr. Fastigheten ansågs lämplig 

då VA-frågan kunde avhjälpas. På samma sätt bedömdes LMRR 84:64, då det aktuella 

avloppssystemet befarades medföra sanitära olägenheter. HovR yttrade då att de närmare 

detaljerna för att lösa VA-frågan inte tillföll FBM, utan hälsovårdsnämnden (idag Miljö- och 
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hälsoskyddsnämnden). Det fallet är ett bra exempel på att VA-frågan inte måste vara löst eller 

lösas under fastighetsbildningsförrättningen, utan istället endast behöver kunna antas bli löst. 

 

När det kommer till vatten och avloppsanläggningar så bedöms endast om fastigheten tros kunna 

få godtagbara anordningar. Vad som anses vara godtagbara VA-anordningar bedöms i annan 

lagstiftning. I rättspraxis har fastighetsbildning tillåtits om inget särskilt hinder gjort att vatten- 

och avloppsanordningar inte kunnat anordnas.  

5.6 Varaktighet 

Varaktighetsvillkoret har som tidigare nämnts diskuterats i Lantmäteriverkets rapport som låg till 

grund för prop. 1989/90:151. I rapporten diskuterades även ett eventuellt borttagande av kravet, 

men istället poängterades det i propositionen från 1989/90 att kravet inte skulle användas i 

överdriven mån. 

 

Det finns väldigt få fall där ändamålen ansetts vara för kortsiktiga för att fastighetsbildning ska få 

tillåtas och i LMRR 09:34, som redovisades för i föregående kapitel, ansågs en fastighet varaktigt 

lämpad för järnvägsändamål. Det som diskuterades då var främst om den planerade 

markanvändningen var tydlig och genomförbar så att fastigheten skulle kunna användas för 

järnvägsändamål under en varaktig tid.  

 

I fallet med fastigheten som skulle användas för forskningsändamål (RH 1982:61), fanns däremot 

en tydlig tidsbegränsning. 10-15 år ansågs för kort tid för att fastigheten skulle uppfylla 

varaktighetskravet. Exakt hur många år som är tillräckligt länge för att ändamålet ska anses vara 

varaktigt är svårt att säga, men den regel som brukar användas i rättspraxis är att även framtida 

ägare ska kunna få användning för ändamålet.  

 

En iakttagelse som kan göras i både propositionerna och rättsfallen är att varaktighetskravet och 

kravet på att fastighetsbildning inte ska kunna tillgodoses på annat sätt än genom 

fastighetsbildning (tillvägagångssätt) är starkt sammanhängande. Varaktighetskravet reglerar att 

fastigheter inte bildas för kortsiktiga ändamål, och det är just dessa ändamål som ofta anses kunna 

tillgodoses på andra sätt (genom exempelvis nyttjanderättsavtal). 

5.7 Aktualitet 

Aktualitetskravet utgår helt från om genomförandet av ändamålet verkar troligt. Även om 

lagtexten är utformad med orden ”inom överskådlig tid”, så är det inte tidsintervallet som läggs 

vikt vid. Om fastighetens ändamål tros kunna genomföras, så har även längre tidsperioder 

accepteras. 

 

De vanligaste fallen som diskuteras är exploateringsfastigheter och obebyggda bostadsfastigheter 

inom ett område där någon typ av förbud mot bebyggelse förelegat. När det är 

exploateringsfastigheter som diskuteras så har det som regel krävts någon typ av plan som visar 

på att området som fastigheten legat inom, planerats exploateras. I till exempel LMRR 81:13, 

LMRR 78:26 och LMRR 77:22 så har exploateringsfastigheter inte tillåtits då kommunen inte 

kunnat uppvisa någon plan som upprättats där området skulle användas för exploateringsändamål 
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och i LMRR 84:56 tilläts tvärtom exploateringsfastighet då områdesplanen för området stöttade 

exploateringsändamålet.  

 

I LMRR 85:5, som även publicerades i NJA, tilläts inte avstyckning för bostadsändamål då 

bygglov inte fick meddelas på grund av tätbebyggelseförbud. Då förutsättningar för dispens från 

förbudet inte verkade föreligga så ansågs ändamålet inte uppfylla aktualitetskravet. På samma sätt 

bedömdes LMRR 80:67 och LMRR 79:35.  

 

Även andra ändamål kan anses strida mot aktualitetsvillkoret. Till exempel ansågs en fastighet 

som skulle användas för kraftverksändamål inte kunna användas för sitt ändamål inom 

överskådlig tid då fastigheten inte bedömdes ha förutsättningar för att ett minikraftverk skulle 

kunna komma till stånd i LMRR 90:20. 

 

Varje ändamål måste för sig bedömas om förutsättningar för att genomföra ändamålet finns. 

Angående exploateringsfastigheter finns en tydlig måttstock. Om fastigheten ingår i ett område 

som enligt någon typ av plan (även planer som ej är juridiskt bindande) ska användas för 

exploateringsändamål så har fastighetsbildning som regel tillåtits i rättspraxis. På samma sätt kan 

vissa bedömningssätt tydas av praxis angående bostadsfastigheter. Förutsättningar för att bygga 

ett bostadshus måste föreligga för att fastighet ska få bildas för bostadsändamål.  

5.8 Tillvägagångssätt 

Kravet om att ändamålet inte ska kunna tillgodoses på annat sätt än fastighetsbildning har 

diskuterats en del under de 40 år som gått sedan FBLs skapande. Bland annat har ändamål som 

skyddszon mot avverkning, rekreationsändamål, friluftsvistelse och specialändamål diskuterats. 

I LMRR 12:6 ansågs ändamålet att skapa en skyddszon mot avverkning samt att skapa ett insyns- 

och bullerskydd inte lämpliga enligt 3 kap. 1 § FBL då detta inte ansågs behöva tillgodoses genom 

fastighetsbildning. I LMRR 83:45 tilläts inte fastighetsbildning för specialändamål i form av 

biodynamisk odling, fiskebruk och odling av vissa lövträd lämpligt. Inte heller fastighetsbildning 

för rekreation har tillåtits (LMRR 82:17) och i LMRR 76:9 diskuterades det att en fastighet för 

enbart friluftsvistelse inte fick skapas.  

 

Det som kan sägas om det här kravet, utöver att ovan nämnda ändamål inte ansetts tillräckliga för 

att fastighetsbildning ska få ske, är att utgångspunkten i rättsfallen har varit att ändamålet inte ska 

kunna tillgodoses genom nyttjanderättsavtal eller liknande. I det fallet ansågs fastighetsbildning 

dock kunna genomföras, men även expropriation kan beaktas som ett alternativt tillvägagångssätt 

om de förutsättningarna skulle föreligga. 
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6.  Slutsatser 
 

Slutsatserna i detta arbete kan summeras i ett antal observerade riktlinjer som kan användas vid 

en lämplighetsprövning.  

 

Allmänt: 

Några allmänna riktlinjer som gäller för hela lämplighetsprövningen är att kraven på fastigheter 

för fritidsbostadsändamål är högre än för fastigheter för permanent bostadsändamål. När 

fastigheter ska nybildas för bostadsändamål är även kraven betydligt lägre för en tomt som redan 

är bebyggd med ett dugligt bostadshus än för en obebyggd tomt då förhållandena inte anses 

förändras för en bebyggd tomt. En tredje allmän riktlinje är att det är önskvärt att 

bygglovsprövningar och lämplighetsprövningar för fastighetsbildning utfaller lika för samma 

fastighet. Detta medför att en fastighet som beviljats bygglov också bedöms utifrån betydligt lägre 

krav. Samma sak gäller fastigheter som fått ett förhandsbesked.  

 

Belägenhet: 

Vid bedömning om kravet på en lämplig belägenhet gällande fastigheter för skogsbruk-, 

jordbruks- och trädgårdsändamål är uppfyllt så beaktas i första hand de geologiska och 

topografiska förhållandena. Marken ska ha rätt förutsättningar för att kunna användas på rätt sätt.  

 

Bostadsfastigheter bedöms däremot främst beroende på hur pass stora föroreningar, buller och 

störningar som förekommer och om dessa motverkar en god boendemiljö. För fastigheter i 

närheten av flygplatser sker prövningen på ett restriktivt sätt och utgår från de bullerstörningar i 

dB som sedan kan jämföras med den aktuella kommunens riktlinjer för bullerstörningar. 

Bostadsfastigheter i närheten av djurhållning bedöms beroende på luktstörningar.  

Om bostadsfastigheter i närheten av jordbruk kan sägas att man i rättspraxis främst ansett att det 

är upp till jordbrukaren att ansvara för att vidta åtgärder och försiktighetsmått för att undvika att 

omgivningen påverkas av jordbruket. 

 

Omfång: 

För en normal bostadsfastighet (för permanent boende) används principen att det inte ska 

tillföras mer mark än vad som anses vara av väsentlig bostadstomts karaktär. Viss ledning om vad 

som är av bostadstomts karaktär för det specifika området kan fås från översiktsplaner där 

riktlinjer för fastigheters omfång ofta ställs upp.  

 

Vid bedömning av omfång för så kallade ”överstora” fastigheter för djurhållning, odling, 

trädgårdsverksamhet eller vedbehov utöver det permanenta bostadsändamålet så ställs det 

enskilda intresset mot allmänna intressen. Bedömningen av omfånget skiljer sig beroende på 

vilken närings- eller hobbyverksamhet som ska bedrivas på bostadsfastigheten. Mindre arealer 

produktiv skogsmark kan tillåtas överföras till bostadsfastigheter för ett sådant ändamål och vissa 

undantag kan ges trots motstridiga allmänna intressen om fastighetsbildningen tros gynna kultur- 

och naturskyddet. Som riktlinje gäller dock allmänt att överstora fastigheter för sådana ändamål 

inte ska nekas som regel.  
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För fritidsbostadsfastigheter ges än större tyngd åt allmänna intressen och överstora fastigheter 

får som regel inte bildas för fritidsändamål om fastighetsbildningen strider mot allmänna 

intressen. 

 

Vid bedömning av lämpligheten för jord- och skogsbruksfastigheter används lönsamhetsvillkoret 

i 3 kap. 5 § FBL i stor utsträckning, samt skyddsreglerna i 3 kap. 6 och 7 §§. För 

skogsbruksfastigheter används riktlinjen om att 200-250 skogskubikmeter är en lägsta lämplig 

tillväxt per år. 

 

Utformning: 

Fastigheter bör inte i onödan ha en splittrad utformning, utan bör vara geografiskt 

sammanhängande om inga speciella omständigheter föreligger. För skogsbruksfastigheter är 

kravet lägre än för jordbruksfastigheter och ett större avstånd mellan olika skogsskiften kan 

tillåtas än för andra ändamål. Kravet på en geografiskt sammanhängande utformning är som 

högst för bostadsfastigheter.  

 

Behövliga vägar och vatten- och avloppsanordningar: 

För både anläggning av behövliga vägar och anordning av vatten och avlopp så gäller den 

allmänna riktlinjen att det ska finnas anledning att tro att dessa anordningar inte skulle gå att 

ansluta till fastigheten för att den ska anses vara olämplig.  

 

Varaktighet och tillvägagångssätt 

Kravet på varaktighet har en stark koppling till kravet på tillvägagångssättet då tillfälliga ändamål 

oftast kan tillgodoses med någon slags nyttjanderättsavtal. För att varaktighetskravet ska anses 

vara uppfyllt används som riktlinje att ändamålet med fastigheten ska tros komma till användning 

av framtida fastighetsägare likväl, medan den viktigaste riktlinjen för tillvägagångssättet är att 

fastighetsbildning bara ska ske om ändamålet inte lämpligare kan genomföras genom 

nyttjanderättsavtal eller liknande avtal. Det kan även poängteras att ändamål som skyddszon för 

avverkning, buller- och insynsskydd och rekreation inte anses tillräckligt varaktiga för att behöva 

tillgodoses genom fastighetsbildning.  

 

Aktualitet: 

För aktualitet betraktas inte tidsperioden i särskilt stor mån, trots formuleringen ”inom 

överskådlig tid”. Istället gäller riktlinjen att genomförandet av ändamålet ska verka troligt. För 

exploateringsfastigheter ska det finnas dokumenterat i någon typ av plan att området fastigheten 

ligger inom ska användas för exploateringsändamål och för obebyggda bostadsfastigheter ska inga 

förhinder mot bygglov föreligga (det vill säga ingen typ av förbud mot nybebyggelse, som den 

aktuella fastigheten inte tros kunna få dispens från, får föreligga). 
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Bilaga 1: Rättsfall 
 
Rättsfallen som redovisas i den här listan är de rättsfall som legat till grund för analysen. De 

rättsfall som inte har ansetts relevanta nog för att ta med i rättsfallsanalysen har antingen endast 

behandlat 3 kap. 1 § FBL i korthet, behandlat rättsförfarandet kring paragrafen utan att göra 

någon lämplighetsprövning, inte tillfört något nytt till analysen, endast behandlat tidigare 

lagstiftning (JDL), utgått från principer som förändrats genom lagändringar som skett i FBL eller 

har inte ansetts haft relevans för rättsfallsanalysen av andra skäl. 

 
BELÄGENHET: 

 LMRR 76:1 (Göta HovR, 1976-02-05, UÖ 9): Fastighetsreglering i syfte att bilda en 
fastighet för bostadsändamål ansågs inte uppfylla 3 kap. 1 § FBL då trakten var utsatt för 
bullerstörningar från flygplats. 

 LMRR 79:63 (Göta HovR, 1979-05-14, UÖ 34): Avstyckning för bostadstomt (obebyggd 
tomt) tilläts trots närhet till jordbruk. 

 LMRR 81:33 (Svea HovR, 1981-12-14, UÖ 60): Avstyckning för bostadsändamål tilläts 
trots risk för buller från närliggande flygplats. 

 LMRR 82:10 (HovR V Sv, 1982-05-04, UÖ 35): Avstyckning av område för 
bostadsändamål i den inre bullerzonen kring en flygplats tilläts inte av 3 kap. 1 § FBL. 
Dock tilläts åtgärden av 3 kap. 9 § FBL. 

 LMRR 83:31 (Göta HovR, 1983-06-22, UÖ 7): Avstyckning för bostadsändamål tilläts 
inte på grund av bullerstörningar från flygplats. 

 LMRR 84:4 (NJA 1984 s.122): Avstyckning från jordbruksfastighet för bostadsändamål 
tilläts trots risk för störningar från jordbruk. 

 LMRR 85:22 (Göta HovR, 1985-03-13, UÖ 4): Avstyckning av bostadsfastighet tilläts 
trots risk för störningar från jordbruk.  

 LMRR 87:34 (Svea HovR, 1987-12-16, UÖ 49): Avstyckning för bostadsändamål tilläts 
trots risk för lukt från svinstall. 

 LMRR 91:39 (Göta HovR, 1991-06-04, UÖ 3004): Avstyckning för fritidsändamål tilläts 
ej på grund av bullerstörningar från väg. 

 LMRR 92:15 (Göta HovR, 1992-06-23, UÖ 3010): Avstyckning för fritidsändamål tilläts 
inte på grund av vägbuller. 

 LMRR 92:41 (Svea HovR, 1992-10-29, UÖ 58): Avstyckning för nybyggnad intill flygplats 
tilläts i första instans då det ansågs finnas en stor osäkerhet i de bullerutredningar som 
gjorts. 

 LMRR 93:32 (Svea HovR, 1993-12-17, UÖ 70): Avstyckning tilläts trots buller från 
riksväg och flygplats. 

 LMRR 00:11 (HovR Ö Norrl, 2000-04-28, Ö 66/99): Bostadsfastighet fick ej skapas 

genom avstyckning på grund av störningar från flygplats. 

 LMRR 01:5 (HovR för västra Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01): Klyvning av 

skogsbruksfastighet tilläts inte då ett stort inslag av impediment (stenig mark) gjorde att 

fastigheterna inte var tillräckligt lämpade för sitt ändamål. 

 LMRR 03:7 (Svea HovR, 2003-12-09, Ö 5825-03): Avstyckning av mark för 

bostadsändamål tilläts trots närhet till hästgård.  

 LMRR 06:28 (HovR för Västra Sverige, 2006-12-05, Ö 3632-06): Marköverföring av 

mark till bostadstomt för fritidsaktiviteter som terrassodling tilläts inte då området bestod 

av mycket bergsmark och inte passade för ändamålet.  
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OMFÅNG: 

 LMRR 96:4 (Svea HovR, 1996-03-15, UÖ 8): En bostadsfastighet på strax över 2 ha 
tilläts tillföras 6,5 ha för deltidsjordbruk. 

 LMRR 98:3 (Svea HovR, 1998-06-03, UÖ 17): Avstyckning av ett område på 8 ha för 
jordbruksändamål på deltid tilläts inte då omfånget var för litet för att 
jordbruksfastigheten skulle få ett godtagbart ekonomiskt utbyte. 

 LMRR 00:29 (HovR V Sv, 2000-02-10, Ö 582-99): Avstyckning av ett område på 8,5 ha 
(4.5 ha skogsmark och impediment och 4 ha åker/betesmark) för bostadsändamål med 
mindre djurhållning, där skogsmarken skulle användas för bete och ved, tilläts inte. 

 LMRR 01:5 (HovR för västra Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01): Klyvning av 
jordbruksfastighet tilläts inte då klyvningslotterna inte tros få ett godtagbart ekonomiskt 
utbyte (då antalet skogskubikmeter understiger rekommendationerna för båda 
fastigheterna). 

 LMRR 01:27 (Svea HovR, 2001-12-14, Ö 5067-00): En stor bostadsfastighet ansågs inte 
få ett för stort omfång vid marköverföring då en stor del av marken bestod av sankmark. 
Fastigheten ansågs därför inte ha för stort omfång av mark som kunde räknas som 
tomtmark. 

 LMRR 03:5 (Svea HovR, 2003-10-16, Ö 7737-02): Avstyckning som delade upp en 
skärgårdsfastighet i två öar på 17 ha respektive 5 ha för fritidsbostadsändamål tilläts trots 
allmänna intressen (strandskydd och risk för minskad tillgänglighet för allmänheten). 

 LMRR 03:17 (HovR N Norrl, 2003-02-12, Ö 178-02): Överföring av ca 4000 m2 till 
fritidsfastighet tilläts då fastigheten var belägen i glesbygd och marken bestod av skog 
som kunde användas till det vedbehov som fastigheten hade som fritidsfastighet utan 
elanslutning. 

 LMRR 04:2 (Göta HovR, 2004-03-09, Ö 1624-03): Överföring av 5 ha mark (varav 4 ha 

produktiv skogsmark) till en bostadsfastighet tilläts då en del av skogsmarken skulle 

omföras till betesmark, bostadsfastigheten skulle bedriva djurhållning samt att de 

skogspolitiska riktlinjerna tillät att viss produktiv skogsmark fick överföras till 

bostadsfastighet på landsbygden. Lagändringarna 93/94 spelade roll i HovR. 

 LMRR 06:28 (HovR för Västra Sverige, 2006-12-05, Ö 3632-06): Omfånget på en 
bostadsfastighet ansågs bli för stort vid överföring av 8 000 m2. Fastigheten ansågs inte 
beröras av lagändringarna som möjliggjorde större fastigheter på landsbygden för hobby- 
och näringsverksamheter som t.ex. odling, då fastigheten ej bedömdes ligga på 
landsbygden(då området enligt översiktsplan planeras utvecklas som serviceort). (även 
belägenhet) 

 LMRR 07:11 (Svea HovR, 2007-12-20, Ö 6640-07): Styckningslott för bostadsändamål 
tilläts inte då lottens storlek blev för liten för att kunna bygga bostadshus på (max 7x7 m) 
på grund av bestämmelser i översiktsplan (att bostadshus inte fick uppföras närmare än 
4.5 m från tomtgräns). 

 LMRR 07:20 (Svea HovR, 2007-08-23, Ö 5390-06): Bostadsfastighet tilläts tillföras mark 
trots allmänna intressen (fornlämningar, naturreservat och strandskydd). 

 LMRR 08:23 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2008-01-14, Ö 175-07): Ett 50-tal fastigheter 

med sammanlagt 600 ha areal tilläts sammanläggas och sedan klyvas i tre 

jordbruksfastigheter. 

 LMRR 09:4 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2009-02-12, Ö 2928-08): Fritidsfastighet 

ansågs få för stort omfång då det enskilda intresset (fritidsfastighetens intresse) stod i 

strid mot allmänna intressen. 
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 LMRR 09:5 (HovR V Sv, 2009-02-13, Ö 1096-09): Lantbruksfastighet ansågs få för stort 

omfång vid avstyckning (11 ha) och mindre hobby- eller näringsverksamhet såsom 

djurhållning och odling tilläts inte i detta fall då styckningslotten var obebodd. 

 LMRR 09:17 (HovR V Sv, 2009-04-06, Ö 4687-08): Fritidsfastighet ansågs bli för stor 

(2.6 ha) vid avstyckning då enskilda intressen stred mot allmänna intressen. 

 LMRR 09:23 (HovR V Sv, 2009-04-20, Ö 2602-08): Bostadsfastighet tilläts tillföras 2.5 ha 

mark trots motstående allmänna intressen (naturreservat och strandskydd). 

 
UTFORMNING: 

 LMRR 89:6 (NJA 1989 s.360): Nybildning av skogsbruksfastighet tilläts efter diskussion 

om fastigheten var försedd med tillräckligt med bostäder för att kunna bedriva skogsbruk. 

 LMRR 98:9 (Svea HovR, 1998-12-03, UÖ 33): Ett kommunalägt aktiebolag ville 
sammanlägga flera icke-sammanhängande fastigheter för skoländamål då detta skulle 
underlätta förvaltandet. Åtgärden tilläts inte då fastigheterna inte var geografiskt 
sammanhängande och det inte var skäl nog att fastigheterna var i en och samma ägares 
hand. Uttalas att tillåtet avstånd mellan skiftena beror på ändamål. 

 LMRR 03:5 (Svea HovR, 2003-10-16, Ö 7737-02): Avstyckning som delade upp en 
skärgårdsfastighet i två öar för fritidsbostadsändamål tilläts då den tänkta utformningen 
skulle passa de naturliga förhållandena och medföra en rationell fastighetsindelning. 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 x.106): Fastighet bestående av park-, gatu- och restmark på 

spridda områden fick ej en lämplig utformning vid marköverföring av skogsmark. Dock 

godkänd enligt 3 kap. 9 § FBL. 

 LMRR 04:30 (HovR N Norrl, 2004-02-09, Ö 445-01): Skogsbruksfastighet på 12 000 ha i 

30 skiften, som belastades av 72 officialrättigheter och 23 avtalsrättigheter, tilläts skapas 

genom fastighetsreglering. 

 
BEHÖVLIGA VÄGAR: 

 LMRR 75:6 (HovR V Sv, 1975-03-05, UÖ 18): Avstyckning ansågs inte uppfylla 

3 kap. 1 § FBL då befintlig väg som styckningslott tillagts inte ansågs vara tidsenlig. 

 LMRR 89:10 (Svea HovR, 1989-09-20, UÖ 8): Avstyckning tilläts trots att rätt till utfart ej 

säkrats. 

 
VATTEN OCH AVLOPP: 

 LMRR 76:42 (HovR Ö Norrl, 1976-12-29, UÖ 2093): Avstyckning för fritidsändamål 

tilläts ej då godtagbar lösning på vatten- och avloppsfrågorna saknades. 

 LMRR 77:8 (Svea HovR, 1977-03-30, UÖ 16): Nio stycken fritidsfastigheter fick skapas 

genom avstyckning trots att vatten- och avloppsanläggningen inte ansågs godtagbar. 

 LMRR 80:67 (Göta HovR, 1980-03-28, UÖ 40): Avstyckning av tre 

fritidsbostadsfastigheter tilläts inte, delvis på grund av svårigheter att lösa vatten- och 

avloppsfrågorna på ett tillfredställande sätt.  

 LMRR 84:64 (Svea HovR, 1984-02-22, UÖ 2): Avstyckning för bostadsändamål tilläts 

trots att VA-systemet kunde innebära sanitära risker för omgivningen. 

 LMRR 86:8 (Svea HovR, 1986-05-21, UÖ 40): Avstyckning för fritidshus tilläts trots att 

avloppsfrågan inte var helt löst. Då problemet kunde avhjälpas för en kostnad på ca 

60 000 kr ansåg HovR inte att problemet borde hindra fastighetsbildningen. 
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 LMRR 09:28 (HovR Ö Norrl, 2009-11-06, Ö 601-08): Det uttalas i rättsfallet att VA-

systemet ej hade ansetts dugligt vid ombildning till bostadsändamål.  

 
VARAKTIGHET: 

 LMRR 94:10 (HovR V Sv, 1994-03-25, UÖ 21): En avstyckning av en 1,4 ha stort 
strandområde tilläts inte för ändamålet fårskötsel och landskapsvård.  

 LMRR 09:34 (Svea HovR, 2009-10-05, Ö 9955-08): En fastighet bedömdes varaktigt 
lämpad för järnvägsändamål då den planerade markanvändningen ansågs genomförbar 
efter en miljöbedömning. 

 RH 1982:61: Fastighetsbildning för forskningsändamål tilläts inte. 
 
AKTUALITET: 

 LMRR 77:22 (Svea HovR, 1977-09-15, UÖ 33): Avstyckning i exploateringsändamål 
ansågs ej uppfylla aktualitetskravet då området enligt kommunöversikt skulle få en 
områdesplan upprättad, men områdesplaneringen var ej tidsprioriterad. Exploatering av 
området bedömdes därför inte ske inom överskådlig tid. 

 LMRR 78:26 (Göta HovR, 1978-10-30, UÖ 94): Avstyckning för exploateringsändamål 
tilläts inte då området inte fanns med i byggnadsplanen och LSt inte var villiga att 
medverka till att fastigheten bebyggdes. 

 LMRR 79:35 (Göta HovR, 1979-05-29, UÖ 39): Avstyckning av en tomtplats på 1 500 m2 
uppfyllde ej aktualitetskravet då den obebyggda restfastigheten lämpade sig bäst för 
bostadsändamål men låg inom ett område där tätbebyggelseförbud förelåg. 
Byggnadsnämnden bedömdes inte sannolikt ge dispens från förbudet, vilket gav 
restfastigheten en oviss framtida användning. 

 LMRR 80:67 (Göta HovR, 1980-03-28, UÖ 40): Avstyckning av tre lotter för 
fritidsbostadsändamål tilläts inte då området förelåg av nybyggnadsförbud i väntan på en 
utredning av områdets framtida markanvändning och kommunen hade ansökt om 
förlängning av detta. Enligt den pågående utredningen skulle området dessutom användas 
till parkmark.  

 LMRR 81:13 (Göta HovR, 1981-06-05, UÖ 40): Marköverföring av en jordbruksfastighet 
till en kommunägd fastighet för exploateringsändamål tilläts inte då området inte ingick i 
några kommunala planer. 

 LMRR 83:16 (Svea HovR, 1983-11-07, UÖ 38): I ett område i Stockholms skärgård gällde 
en kommunöversikt so godtog bildande av bebyggelsefastigheter i anslutning till befintlig 
bybildning, men inte enskilt. Avstyckning för fritidsändamål tilläts då en andra 
avstyckning tidigare godtagits och HovR uttalade att aktualitetskravet inte kunde ställas så 
pass högt att den första tomten redan måste vara bebyggd innan tillstånd för avstyckning 
av den andra tomten kunde ges. 

 LMRR 84:56 (Svea HovR, 1984-04-13, UÖ 12): Fastighetsbildning för 
exploateringsändamål tilläts då en områdesplan stöttade ändamålet, vilket gjorde att 
fastigheten kunde antas få varaktig användning för sitt ändamål inom översiktligt tid. 

 LMRR 85:5 (NJA 1985 s.110): Avstyckning för bebyggelseändamål tilläts inte då 
byggnadslov ej fick ges. 

 LMRR 90:20 (Göta HovR, 1990-09-18, UÖ 15): Avstyckning för kraftverksändamål 
uppfyllde ej aktualitetskravet då byggnaden på fastigheten var i så dåligt skick att 
upprustning ej verkade realistiskt och den maskinella utrustningen var utriven. Rätten till 
vattnet som skulle utgöra grunden för kraftverket var dessutom begränsad. Dessa 
ekonomiskt ogynnsamma förutsättningar minskade sannolikheten för ett anläggande av 
ett minikraftverk på området så pass att aktualitetskravet ej ansågs uppfyllt.  
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: 

 LMRR 76:9 (Svea HovR, 1976-04-22, UÖ 5): Avstyckning av område på nästan 4 ha för 

fritidsändamål tilläts inte då ett ändamål för enbart friluftsvistelse ansågs kunna 

tillgodoses på andra sätt.   

 LMRR 82:17 (Svea HovR, 1982-06-16, UÖ 19): Klyvning av en fastighet bestående av 12 
ha skogsmark, 4 ha tomt och icke hävdad åkermark tilläts inte för rekreationsändamål då 
det skulle innebära ett utpräglat extensivt nyttjande av huvuddelen av fastigheterna. Ett 
sådant ändamål ansågs inte behöva tillgodoses genom fastighetsbildning.  

 LMRR 83:45 (Göta HovR, 1983-10-05, UÖ 13): Avstyckning av ett område för 
specialändamål i form av biodynamisk odling, fiskebruk (främst kräftodling) samt odling 
av vissa lövträd för konst- och möbeltillverkning, tilläts inte då de angivna ändamålen bör 
tillgodoses på annat sätt än fastighetsbildning. 

 LMRR 94:10 (HovR V Sv, 1994-03-25, UÖ 21): Fårskötsel och landskapsvård kan 
uppnås med nyttjandeavtal istället för genom fastighetsbildning. 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s.106): I ett mål angående tvångsöverföring av samfälld 
skogsmark för vattentäktändamål hävdade delägare i samfälligheten att kommunen som 
hade andelar (75 %) i samfälligheten använde sig av FBLs tvångsöverföring för att slippa 
tvångsförvärva mark genom ExL, och alltså att förrättningen borde tillgodoses på annat 
sätt.  

 LMRR 09:4 (HovR ö. Skåne och Blekinge, 2009-02-12, Ö 2928-08): Djurhållning godtogs 
ej. Bete ansågs kunna ske på arrendebasis. 

 LMRR 12:6 (MÖD 2012:36): Skyddszon mot avverkning ansågs ej behöva tillgodoses 

genom fastighetsbildning. 

 
 
 


