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Abstract 
A driveway is needed to get to and from a property. Sometimes there are no opportunities to 
locate the driveway on the own property. One possibility is to use someone else´s land for 
locating a driveway in exchange for compensation. The purpose of this study was to examine 
how the compensation is determined for both long and short driveways outside zoning by 
doing a case study and compare the result with the various reimbursement rules. 
 
The work also addresses the different methods of profit distribution and how they are applied 
in practice. The conclusion from the case study is that the average value principle is used the 
most because it is expected to be similar to the case in “normal voluntary agreement”, which 
is the purpose with the reimbursement rules. To make the reimbursement correspond with the 
value decrease of the waiver property, adjustments are made on the average value in different 
ways.  
 
The cadastral files to the case study did not match the purpose completely. Therefore, the 
result can be questioned, but another conclusion drawn from the case study is that in the 
cadastral files no one discusses about the size of the driveway. It may be that the size of the 
road is not considered to be a problem or that there is a well-tested method to solve this 
problem. 
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Sammanfattning 
För att ta sig till och från en fastighet behövs en utfart. Det är dock inte alltid möjligt att 
placera utfarten på egen fastighet. Då finns möjligheten att mot ersättning nyttja annans mark 
för utfart. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ersättningen bestäms för både långa 
och korta utfarter utanför detaljplan genom att göra en fallstudie och jämföra resultatet med 
de olika ersättningsreglerna som finns. 
 
Uppsatsen berör också de olika vinstfördelningsmetoderna och hur dessa tillämpas i 
praktiken. Slutsatsen av fallstudien är att den vinstfördelningsmetod som används mest är 
genomsnittsvärdeprincipen för att den förväntas likna fallet vid ”normal frivillig 
överenskommelse”, som också är syftet med ersättningsreglerna. För att ersättningen ska 
stämma överens med marknadsvärdeminskningen på den upplåtande fastigheten justeras 
genomsnittsvärdet på olika sätt.  
 
Förrättningsakterna som användes till fallstudien stämde inte överens med syftet helt. Därför 
kan resultatet ifrågasättas, men ännu en slutsats som dragits utifrån fallstudien är att i 
förrättningarna är det ingen som diskuterar storleken av utfarten. Det kan vara för att vägens 
storlek inte anses vara ett problem eller för att det finns en väl beprövad metod för att lösa 
detta problem.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Att fastigheter är i behov av att ha en utfart är en självklarhet, det vill säga en väg för att 
kunna ta sig till och från fastigheten. Ibland kan det dock hända att utfarten måste ligga på 
någon annans fastighet för att det inte är möjligt att anordna en utfart på den egna fastigheten. 
När detta sker kan fastighetsägaren som avstår en del av sin fastighet få kompensation för 
detta intrång i form av en ersättning i pengar. Ersättningen kan bestämmas genom en 
överenskommelse mellan de berörda fastighetsägarna, i andra fall kan Lantmäteriet avgöra 
ersättningens storlek.  
 
Mark kan tas i anspråk med tvång med stöd av olika lagar. Det kan ske med stöd av plan- och 
bygglagen, expropriationslagen, miljöbalken eller lagen om byggande av järnväg.  Mark som 
tas i anspråk med tvång kan vara mark för allmän plats till exempel gator och parker inom 
detaljplan. Det kan också vara mark för allmänna vägar eller järnvägar. I dessa fall ersätts 
fastighetsägaren för sin mark genom marknadsvärdesminskningen och med ett påslag på 
tjugofem procent. Meningen med detta är att fastighetsägaren ska vara i samma ekonomiska 
ställning före åtgärden som efter åtgärden.  
 
Mark kan också tas i anspråk med stöd av fastighetsbildningslagen och anläggningslagen, till 
exempel genom att bilda ett servitut eller en gemensamhetsanläggning på någon annans 
fastighet. Ett servitut ger rätt att i ett visst avseende nyttja en annans fastighet till exempel för 
utfart. Gemensamhetsanläggning med samma syfte är en väg eller annan anläggning som 
bildas för fler än en fastighet. 
 
Utanför detaljplan vid bildande av så kallade tomttillbehör, till exempel utfart, så ska 
ersättningen enligt ersättningsreglerna bestämmas utifrån en vinstfördelning. Syftet med 
vinstfördelning är att det ska likna ersättningen vid ”frivillig normal överenskommelse”. 
Denna vinstfördelning kan göras på olika sätt beroende på om det är en lång eller en kort 
utfart.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning för att granska hur LM resonerar när de 
gör vinstfördelning för korta och långa utfarter utanför detaljplan och om de följer de 
ersättningsregler som finns.  

1.3 Metod och disposition 
För att besvara frågeställningen har förrättningsakter undersökts från LM. För att erhålla dessa 
akter har förrättningslantmätare på kontor i hela landet kontaktats via telefon och mail.  
 
Inhämtad dokumentation har lästs igenom och delats in i både långa och korta utfarter. Mest 
fokus har varit på vilka lagrum som används, hur FLM har bedömt markvärdet som ligger till 
grund för ersättningen samt hur vinsten har fördelats mellan markägarna.  
Uppsatsen innehåller två delar, en teoridel och en fallstudiedel. Teoridelen behandlar de 
aktuella lagrummen och principerna för vinstfördelning enligt genomsnittsvärdeprincipen.  
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Fallstudiedelen behandlar tolv stycken lantmäteriförrättningar. Förrättningsakterna har 
sammanfattats så endast det viktigaste tas upp. För att få en översikt över fallen redovisas 
dessa i en tabell i slutet av fallstudiedelen.  
 
Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen med en slutsats/diskussion kring resultatet av 
jämförelsen mellan teorin och fallstudien.    
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2 Lagstiftningens ersättningsregler 

2.1 Expropriationslagen 
Med expropriation menas tvångsförvärv av äganderätten till en fastighet eller del av en 
fastighet. Nyttjanderätter och servitut på en fastighet kan också exproprieras, fastighetsägaren 
behåller då äganderätten till sin fastighet. Kommun, stat och enskilda kan ansöka om att få 
expropriera en fastighet. För att få tillåtelse till expropriation ska ändamålet vara av väsentlig 
betydelse och att fördelen med expropriationen överväger nackdelen. 
 
Nedan redovisas 4 kap. 1 § första och andra stycket ExL. Som säger att när en hel fastighet 
eller en del av en fastighet exproprieras ska intrångsersättning bestämmas av minskningen i 
fastighetens marknadsvärde med ett tillägg på tjugofem procent. Även annan skada ska 
ersättas, uppkommer till exempel flyttkostnader ska även dessa ersättas. Syftet med lagen är 
att den som får sin fastighet exproprierad ska ha samma ekonomiska ställning före som efter 
expropriationen.   
  

1 § För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat följer 
av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar 
fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, ska 
intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av 
fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. 
Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, ska även sådan 
skada ersättas. 
 
Därutöver ska ytterligare löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 
25 procent av marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen. Detta 
gäller dock inte när expropriation sker för ändamål som avses i 2 kap. 7 § […] 
(SFS 1972:719). 
 

2.2 Fastighetsbildningslagen 
I fastighetsbildningslagen regleras bland annat kraven för att bilda en fastighet och ett av 
dessa krav som finns i tredje kapitlet är att det ska finnas en utfart. En fastighets rätt till utfart 
kan genomföras på flera sätt, till exempel bildande av ett servitut. I femte kapitlet finns bland 
annat reglerna om bildande och ändring av ett servitut och även ersättningsreglerna.  
 
I 5 kap. 10–12 §§ FBL finns reglerna om ersättning vid fastighetsreglering. Där 5 kap. 10 a § 
första och tredje stycket FBL tar upp värdering av egendom som tas i anspråk på annat sätt än 
genom tvångsförvärv. I tredje stycket finns bestämmelser om vinsfördelningsfallen som säger 
att i vissa fall kan ersättningsbeloppet överstiga marknadsvärdeminskningen. Vinsten ska 
fördelas skäligt mellan avstående och tillträdande fastighet. Vad som är skäligt avgörs från 
fall till fall enligt förarbetena, grundprincipen är att fördelningen ska motsvara ersättningen 
vid frivillig överenskommelse.  
 

10 a § Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styckena.  
 
Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 14, 15, 16, 17 
eller 18 § plan- och bygglagen och vid värdering i andra fall där det är uppenbart 
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att egendomen i stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom expropriation eller 
något annat liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap. expropriationslagen  
 
Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i andra 
stycket tillämpas 4 kap. expropriationslagen med undantag för 1 § andra stycket 
och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig hänsyn till det 
särskilda värde som egendomen har för den tillträdande fastigheten. (SFS 
1970:988). 

2.3 Anläggningslagen 
Huvudsyftet med anläggningslagen är att fastigheter ska kunna samverka genom att inrätta en 
gemensamhetsanläggning enligt 1 § AL. För att upprätta en gemensamhetsanläggning måste 
vissa villkor vara uppfyllda. Villkor som att till exempel anläggningen måste tillgodose ett 
ändamål för stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten samt att den endast får 
inrättas om fördelarna med anläggningen överväger kostnaderna och olägenheterna. 
Anläggningen ska även placeras där det ger minst intrång och olägenhet.  
 

12 § 1 st. Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tagas i 
anspråk på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fastighet, 
om det icke orsakar synnerligt men för fastigheten. Större utrymme får dock ej 
tagas i anspråk än som behövs med hänsyn till fastigheter som kan anslutas enligt 
5 § (SFS 1973:1 149). 

 
Genom anläggningslagen kan också ett servitut för väg upprättas för en eller flera fastigheter. 
Servitut som avser utfart över annans fastighet bildas med stöd av reglerna i 49 § AL. Som 
säger att om det är av väsentlig betydelse för en fastighet kan rätt till väg upplåtas på annans 
fastighet. Det är oftast av väsentlig betydelse för en fastighet att få rätt till väg, i de fall som 
fastigheten kan nekas en vägsträckning är då fastigheten redan har tillgång till väg eller då 
bättre alternativ finns som ger mindre men för den belastade fastigheten.   
 

49 § Är det av väsentlig betydelse för att tillgodose fastighets behov av väg, kan 
upplåtas rätt för fastighet att bygga väg över annan fastighet eller att använda 
befintlig väg. Upplåtelse av rätt att bygga väg över annan fastighet eller att 
använda befintlig väg får ske endast om sådan upplåtelse av särskilda skäl är 
lämpligare än att bilda en gemensamhetsanläggning eller att ansluta fastigheten 
till en redan bildad anläggning.  
 
Upplåtelse enligt första stycket får inte ske om det medför synnerligt men för den 
upplåtande fastigheten eller för annan fastighet som har rätt att använda vägen.  
 
I fråga om ersättning för upplåtelse av rätt att bygga väg över annan fastighet 
tillämpas 13 §. I fråga om ersättning för annan upplåtelse enligt första stycket 
tillämpas 50 a § andra stycket (SFS 1973:1 149). 

 
Ersättningsreglerna för bildande av väg enligt 49 § AL finns i 50 a § andra stycket AL. Som 
säger att bildande av servitut på befintlig väg ska ersättas genom att beräkna det förväntade 
slitaget på vägbanan.  
 

50 a § 2 st. För upplåtelse enligt första stycket skall ersättning betalas efter vad 
som är skäligt främst med hänsyn till den slitning av vägbanan som beräknas 
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uppkomma genom vägens användande. Sådan ersättning skall bestämmas att 
betalas på en gång eller årligen i förskott (SFS 1973:1 149). 

 
Vid upplåtelse av mark för byggande av ny väg enligt 49 § AL bestäms ersättningen enligt 13 
§ första stycket AL. Eftersom en rätt till väg endast får upplåtas om åtgärden ger en positiv 
värdeförändring vilket ger att fastighetsbildningslagens regler om vinstfördelning ska 
tillämpas. Även ersättningen för en gemensamhetsanläggning som bildas med stöd av 12 § 
AL regleras i 13 § AL som hänvisar till FBL. 
 

13 § 1 st. I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen enligt 12 § eller åtgärd 
enligt 12 a § gäller 5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen. Därvid ska inlösen 
inte anses som ett sådant tvångsförvärv som avses i 5 kap. 10 a § andra stycket 
fastighetsbildningslagen (SFS 1973:1 149). 

2.4 Vinstfördelning 
Vinstfördelning enligt 5 kap. 10 a § FBL innebär att de berörda fastighetsägarna får ta del av 
den vinst som uppstår vid åtgärden. Den avstående fastighetsägaren ska erhålla en skälig del 
av vinsten på den tillträdande fastigheten, med skälig menas den ersättning som skulle 
motsvara ersättningen vid en frivillig överenskommelse. Vinstfördelning kan göras på flera 
olika sätt, det finns dock två olika grundmetoder som är direkt och indirekt vinstfördelning 
(Sjödin m.fl. 2011, s.155 ff).  
 
Direkt vinstfördelning används vid gemensamhetsanläggningar som inte utgör tomttillbehör 
(Lantmäteriet, 2012). De innefattar bland annat vägar på landsbygden, till exempel 
skogsbilvägar och längre utfartsvägar. 
 
För att göra direkt vinstfördelning bör man veta hur mycket den avstående fastigheten 
minskar i värde samt hur mycket den tillträdande fastigheten ökar i värde. En 
fördelningsnyckel väljs också, den speglar hur stor del av vinsten vardera fastighetsägaren 
erhåller, till exempel hälften vardera. Då delas vinsten och kostnader lika eller att tillträdaren 
betalar kostnader och sedan delas vinsten lika vilket är det mest förekommande. Det finns tre 
stycken olika fördelningsnycklar att fördela vinsten genom, dessa är likadelning, 
värdeförändring och ersättning med råge. 
 

- Likadelning – Vinsten delas lika mellan tillträdande och avträdande fastighet. Enligt 
Lantmäteriets värderingshandbok är detta tillämpligt vid en ganska lång vägsträcka, 
även vid markbyten där båda parterna är intresserade av att få till stånd en 
överenskommelse.  

- Värdeförändring – Vinsten relateras till fastigheternas värdeförändringar. Vinsten 
fördelas i proportion till vilken värdeökning respektive värdesänkning fastigheten 
bidrar till. När likadelning ger en oskälig ersättning kan värdeförändring användas.  

- Ersättning med råge – Ersättningen bestäms av marknadsvärdesminskningen och ett 
påslag på x procent. Denna metod används när det är svårt att beräkna berörda 
fastigheternas värdeförändringar.  

 
Vid indirekt vinstfördelning bestäms värdet endast på den överförda marken, hänsyn tas inte 
till värdet på de berörda fastigheterna före och efter åtgärden som vid direkt vinstfördelning 
(Sjödin m.fl. 2011, s.155 ff).  
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Indirekt vinstfördelning används vid gemensamhetsanläggningar som utgör tomttillbehör 
(Lantmäteriet, 2012). De innefattar bland annat utfartsvägar inom detaljplan och kortare 
utfartsvägar utanför detaljplan. Enligt Lantmäteriets värderingshandbok ska ersättningen i 
dessa fall bestämmas enligt genomsnittsvärdesprincipen.   
 
Genomsnittsvärdeprincipen innebär att varje kvadratmeter inom en fastighet är lika mycket 
värd oavsett placering (Sjödin m.fl. 2011, s.164). Detta är på grund av att all mark inom 
fastigheten måste ha samma ägare och för att kunna utnyttja en byggrätt är alla kvadratmeter 
lika viktiga. För att erhålla ersättningen enligt genomsnittsvärdeprincipen bestäms 
marknadsvärdet för den tillträdande fastigheten efter regleringen, kvadratmeter priset 
multipliceras sedan med den totala tillkomna arealen.  
 
När befintlig väg ska ersättas bestäms ersättningen utifrån marknadsvärdeminskningen och en 
skälig vinstandel. Ersättningen delas upp i tre stycken delar. 

- Utrymmet som tas i anspråk. 
- Väganläggningen - Det ska motsvara det tekniska nuvärdet av vägen.  
- Vinstandel - En skälig vinstfördelning. 
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3 Fallstudie 
 
Nedan beskrivs tolv stycken lantmäteriförrättningar som genomförts i olika delar av landet. 
Varje fall inleds med en kort beskrivning av de fastigheter som är berörda och en beskrivning 
av den aktuella vägen. Sedan beskrivs förrutsättningarna för ersättningsfrågan och sist den 
vinstfördelning som används och vilken ersättning det leder till. 
 
Gemensamt för alla fallen är att FLM skriver att syftet med vinstfördelningen är att det ska 
likna fallet vid ”frivillig normal överenskommelse” och refererar till lagrummet 5 kap. 10 a § 
FBL som stöd för att göra vinstfördelningen. 

3.1 Längre utfarter 
De utfarter som bedömts som längre är de som är längre än cirka 150 meter och/eller belastar 
fler än en fastighet.  

3.1.1 Fall 1 

3.1.1.1 Bakgrund 
I Ekerö kommun bildas en gemensamhetsanläggning för väg som är uppdelad i tre stycken 
sträckor: 0-1, 1-2a och 2a-2b-2c-3 (se figur 1). De två första sträckorna är befintlig väg. 
Sträckan 0-1 är i sin helhet inom fastigheten Skå-Edeby 4:1 och innefattar ett vägområde på 
20 kvadratmeter. Sträckan 1-2a är i sin helhet inom Skå-Väsby s:1 med en väglängd på cirka 
250 meter. Sträckan 2a-2b-2c-3 är belägen på fastigheterna Skå-Edeby 4:1, Skå-Väsby 1:4 
och Skå-Väsby s:1 med en väglängd på cirka 530 meter. Totalt är vägen cirka 800 meter lång.  
 
 

 

3.1.1.2 Värderingen och ersättningen  
FLM anser att ersättningen bör delas in i markersättning och ersättning för vägkroppen.  

- Sträckan 0-1 
Marken är redan ianspråktagen som vägmark för fastigheten Skå-Väsby 1:7, men det 
saknas en formell servitutsrättighet. Uppkommen vinst fördelas efter värdeförändring, 
där anläggningssamfälligheten står för den största ökningen av värdet och får därmed 

Figur 1. Karta över vägsträckorna. 
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en större andel av vinsten. Värdeminskningen för den upplåtande fastigheten Skå-
Edeby 4:1 är försumbar och bedöms till 1 kr/kvm. Den upplåtande fastighetens andel 
av vinsten uppskattas till 1-5 kr/kvm. Någonstans i det intervallet antas ersättningen ha 
hamnat vid frivillig upplåtelse. Intervallets mitt är 3 kr/kvm och det anses skäligt.  
Ersättning till den upplåtande fastigheten blir då (1+3)*20=80 kronor som avrundas 
uppåt till 100 kronor.  Ersättning för vägkroppen bestäms till 0 kronor. 

 
- Sträckan 1-2a 

Marken är belastad med utfartsrättigheter till fördel för vissa av fastigheterna som ska 
ingå i gemensamhetsanläggningen. Marken är redan ianspråktagen som vägmark och 
ingen ersättning uppkommer. Ingen ersättning för vägkroppen. 

 
- Sträckan 2a-2b-2c-3  

Sträckan 2-2b är ianspråktagen som vägmark med servitutsupplåtelse och ingen 
ersättning uppkommer. Resterande del av vägen ersätts ej enligt överenskommelse. 
Ersättning för vägkroppen bestäms av dess tekniska nuvärde och framtida nyttjande.  

 

3.1.2 Fall 2 

3.1.2.1 Bakgrund 
I Värmdö kommun inrättas en gemensamhetsanläggning för väg till förmån för femton 
stycken fastigheter. Vägen belastar sex fastigheter och en marksamfällighet. FLM har tagit 
fram fyra stycken olika alternativ för vägens utdragning. Varav det som är det lämpligaste 
alternativet ska väljas. Vilket som är det lämpligaste alternativet framgår inte av erhållet 
material. För alla alternativ tas cirka 900-1000 kvadratmeter mark i anspråk för vägen.  

3.1.2.2 Värderingen och ersättningen  
Fastigheterna värderas med genomsnittvärdeprincipen, som innebär att vägmarken likställs 
med tomtmark. Sedan kontrolleras ersättningen så att den blir skälig. Skälighetsprövningen 
ska kontrollera så att ersättningen väl motsvarar de avstående fastigheternas 
marknadsvärdesminskning och att ersättningen inte blir oskäligt hög. FLM resonerar som så 
att ersättningen ska bestämmas som lägst till marknadsvärdeminskningen för den avträdande 
fastigheten och som högst till marknadsvärdeökningen för de tillträdande fastigheterna och att 
genomsnittsvärdeprincipen borde ge ett skäligt resultat. 
 
Genomsnittvärdet för en råtomt har bedömts genom en ortsprisanalys av obebyggda och 
bebyggda tomter i området, och genom att ta fram ett taxeringsvärde för en obebyggd tomt i 
området. Detta har också justerats efter erfarenhet. Resultatet blev 750 kr/kvm. 
 
Den framräknade marknadsvärdeökningen för förmånsfastigheterna bedöms motsvara 
ökningen av marknadsvärdet då det är av stor ekonomisk betydelse för en fastighet att erhålla 
en juridisk rätt till väg.  
 
Ersättningen till marksamfälligheten bedöms ge ett oskäligt högt resultat då marken redan är 
ianspråktagen som väg, ersättningen sätts därför till 5 000 kronor per deltagande fastighet i 
marksamfälligheten. 
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Vid ett av alternativen bedöms ersättningen till två av fastigheterna överstiga förlusten då 
vägen kommer att ta i anspråk mark som redan är upplåten med ledningsrätt. En skälig del av 
vinsten anses därmed vara hälften av resultatet från genomsnittsvärdeprincipen.  
 
FLM har likställt värdet på gemensamhetsanläggningen för vägen med vilken annan tomtdel 
som helst. Det är noterat i förrättningen att 20-50 procent av genomsnittsvärdet motsvarar 
fastigheternas marknadsvärdeminskning när mindre delar av en tomt upplåts, men ingen 
justering görs. Vinsten fördelas därmed i alla alternativ med genomsnittsvärdeprincipen. 

3.1.3 Fall 3 

3.1.3.1 Bakgrund 
I Falkenberg kommun bildas ett servitut till förmån för fastigheten Yngered 2:2 som omfattar 
en utfartsväg (A) för skogstransporter, vägen är 125 meter lång. Där cirka 65 meter belastar 
fastigheten Askome 5:5 och cirka 60 meter belastar fastigheterna Glostorp 1:17 och Glostorp 
2:1. Vägen är befintlig.  
 
 
 

 
 
 

3.1.3.2 Värderingen och ersättningen 
I detta fall bildades servitut för väg enligt 49 § AL, som hänvisar till 
ersättningsbestämmelserna i 50 a § AL andra stycket som innebär att ersättningen bestäms 
utifrån det årliga slitaget. Detta uppskattas till 5 kronor per löpmeter väg per år och 
evighetskapitaliseras med en ränta på 5 %. Det ger en total ersättning på 12 500 kronor vilket 
inte bör justeras då fastigheten Yngered 2:2 får anses stå för den dominerande delen av 
trafiken. Här sker ingen vinstfördelning.  

Figur 2. Karta över utfartsvägen (A). 
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3.1.4 Fall 4 

3.1.4.1 Bakgrund 
I Uppsala kommun har fastigheten Blackbo 1:5 behov av att använda två stycken befintliga 
vägar, A-B och C-D(se figur 3). Ett servitut bildas som belastar Ulleråkers Allmänning s:2, 
Ullbolsta 1:2 och Ullbolsta 2:8. Sträckan A-B är cirka 9,9 kilometer lång och sträckan C-D är 
cirka 1,5 kilometer lång. Vägen är totalt 11,4 kilometer lång. 
 
 

 
 
 

3.1.4.2 Värderingen och ersättningen 
Vinstfördelning sker genom värdeförändring. Som innebär att vinsten delas upp i proportion 
till den vinst som fastigheten bidrar med.  
 
För att bedöma marknadsvärdeökningen för förmånsfastigheten Blackbo 1:5 värderas nyttan 
fastigheten har av vägen. Detta görs genom att studera andelstal på två 
gemensamhetsanläggningar som berörs och ta medelvärdet av dessa. Fastigheten Blackbo 1:5 
får 25 procents nytta jämfört med allmänningen. Markandsvärdeökningen bedöms till 5 325 
000 kronor som är 25 procent av kostnaden för att nyanlägga vägen.     
 
Marknadsvärdeminskningen på de belastade fastigheterna uppskattas schablonmässigt till 50 
000 kronor totalt.  
 
Vinstfördelningen efter värdeförändringen beräknas: ((50 000/5 325 000) * 5 205 000), där 50 
000 är marknadsvärdeminskningen, 5 325 000 är marknadsvärdehöjningen och 5 205 000 är 
vinsten. 
 
De belastade fastigheterna får då en ersättning på 50 000 kronor som motsvarar 
marknadsvärdeminskningen och 50 000 kronor som motsvarar en skälig vinstfördelning. 
 

Figur 3. Karta över de befintliga vägarna som är gulmarkerade. 



 

 19

3.1.5 Fall 5 

3.1.5.1 Bakgrund 
I Ale kommun utökades ett servitut för utfart till förmån för fastigheten Knaptorp 2:2 med 
stöd av 49 § AL. Servitutet utökades med 320 kvadratmeter på fastigheten Knaptorp 1:49 och 
med 400 kvadratmeter på fastigheten Knaptorp 2:1, totalt 720 kvadratmeter.  
 
 

 
 

 

3.1.5.2 Värderingen och ersättningen 
Marknadsvärdeminskningen för de belastade fastigheterna bestäms från värdet av marken 
som frångår fastigheterna. Med den nuvarande markanvändningen som skogsmark värderas 
marken till 3 kr/kvm.  Marknadsvärdeminskning för fastigheten Knaptorp 1:49 blir 640 
kronor och 800 kronor för fastigheten Knaptorp 2:1. Marknadsvärdeökningen för Knaptorp 
2:2 bedöms utifrån en ortsprisanalys på köp i närheten och utifrån taxeringvärdet. 
Genomsnittsvärdet på tomtmarken blir sammantaget 150 kr/kvm och en beräknad 
marknadsvärdeökning utifrån detta blir 100 000 kronor.  
 
100 000 kronor justeras nedåt till 60 000 kronor. Orsaken till att ersättningen justeras neråt tas 
inte upp i förrättningsakten. 
 
Vinsten för fastigheten Knaptorp 2:2 blir då 48 500 kronor (60 000-10 000-1 440), där 10 000 
är förrättningskostnader. Vinsten fördelas sedan till de belastade fastigheterna utifrån 
värdeförändring.  
 
Den totala ersättningen ges av marknadsvärdeminskningen + vinsten och det blev totalt 8 000 
kronor. 

3.2 Kortare utfarter 
De utfarter som bedöms som kortare är de som inte bedömts som långa.   

Figur 4. Den tjocka streckade linjen är utfarten.  
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Figur 5. Utfartsvägen är den prickade sträckan till vänster. 
Hälften på fastigheten 5:1 och hälften på fastigheten 1:3. 

3.2.1 Fall 6 

3.2.1.1 Bakgrund 
I Trosa kommun har fastigheterna Långnäsviken 1:4 och Långnäsviken 1:5 avstyckats från 
fastigheten Långnäsviken 1:3. I samband med avstyckningen bildas ett servitut för rätt att 
anlägga, underhålla och förnya en väghalva till förmån för fastigheten 1:4 på fastigheten 1:3. 
Genom fastighetsreglering bildas också ett servitut till förmån för fastigheten 1:4 till att 
anlägga, underhålla och förnya en väghalva på fastigheten 5:1. Detta ger att 167 
kvadratmeter(Å) av utfartsvägen till fastigheten 1:4 ligger på fastigheten 1:3 och 210 
kvadratmeter(Ö) av utfartsvägen ligger på fastigheten 5:1. Sakägarna anser att det endast är 
vägområdet som ligger på fastigheten 5:1 som ska ersättas. 
 
 

 
 
 
 

3.2.1.2 Värderingen och ersättningen 
Ersättningen grundas på bestämmelser enligt genomsnittsvärdeprincipen, ersättningen läggs 
någonstans mellan minskningen av marknadsvärdet för den upplåtande fastigheten och ett 
värde baserat på genomsnittsvärdet för förmånsfastigheten. 
 
Förlusten genom en marknadsvärdeminskning på den upplåtande fastigheten ska täckas av 
ersättningen, samt att den ej ska bli oskäligt hög. Till sist konstateras att hänsyn också ska tas 
till förrättningskostnader som läggs på fastigheten Långnäsviken 1:4. 
 
Marknadsvärdet för fastigheten Långnäsviken 1:4 bedömdes utifrån Skatteverkets webbtjänst 
för taxeringsvärden, de två servitutsområdena har räknats in i fastighetens areal. Utifrån detta 
beräknas ett genomsnittsvärde per kvadratmeter (268 kronor) som multipliceras med de 
kvadratmetrarna av vägen på fastigheten 5:1(210 kvadratmeter). Ägaren till fastigheten 1:4 
ska också betala förrättningskostnaderna(7000 kronor). FLM diskuterar huruvida 
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marknadsvärdet för fastigheten 1:4 höjdes med den summan ((268*210)+7 000=63 000 
kronor) genom servitutsbildningen eller om det måste jämkas nedåt på grund av: 

- Parterna är överrens om att servitutsområdet får tas i anspråk av stamfastigheten. 
- Att servitutsområdet även kan tänkas användas som gångväg till fastigheten Stockvik 

1:2. 
- Om det är skäligt att lägga värdet någonstans mellan minskningen av marknadsvärdet 

för den upplåtande fastigheten och ett värde baserat på genomsnittsvärdet för 
förmånsfastigheten.  

Minskningen av marknadsvärdet för den upplåtande fastigheten bedöms till 1 000 kronor.  
Utifrån detta anser FLM att det är skäligt att jämka och justera ersättningen nedåt till 30 000 
kronor. 

3.2.2 Fall 7 

3.2.2.1 Bakgrund 
Från fastigheten Sicklaön 13:12 i Nacka kommun överförs 73 kvadratmeter tomtmark till 
samfälligheten s:16. Samfälligheten avses att utnyttjas som gemensam utfart och parkering för 
fastigheterna Sicklaön 13:86 och A. Detta fall avgjordes av Hovrätten.  
 

 
 
 

3.2.2.2 Värderingen och ersättningen 
Marknadsvärdet på en tomt i området har bedömts genom en ortsprisanalys till 500 000 
kronor. Genomsnittsvärdeprincipen användes för att få värdet per kvadratmeter. Arean på 
fastigheterna Sicklaön 13:86 och A summeras till 2 911 kvadratmeter. Resultatet blir då att 
genomsnittsvärdet blir 343 kr/kvm och totalt en ersättning på 25 039 kronor för det överförda 
området. Den totala ersättningen tycktes täcka marknadsvärdesminskningen. Ingen annan 
ersättning uppkom. 

3.2.3 Fall 8 

3.2.3.1 Bakgrund 
Fastigheten 2:215 i Härryda kommun avstyckades från fastigheten 2:45 och samtidigt erhöll 
ett servitut för utfartsväg som båda fastigheterna nyttjar. Det är väsentligt att fastigheten 2:215 
behöver tillgång till en utökning av servitutet med 17 kvadratmeter. Detta fall avgjordes av 
Hovrätten.  

Figur 6. Karta över den överförda tomtmarken (Fig. 2). 
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3.2.3.2 Värderingen och ersättningen 
Marknadsvärdet för fastigheten 2:45 bedöms utifrån fastighetens taxeringsvärde och 
genomsnittsvärdeprincipen används för att ta fram priset per kvadratmeter. 
Genomsnittstaxeringsvärdet bedöms till 206 kr/kvm. Hovrätten resonerar att marknadsvärdet 
uppgår till 400 kr/kvm. Marken som servitutsökningen avser är ianspråktagen som vägmark 
och marken är värd 15 % av genomsnittsvärdet, det vill säga en total ersättning på 1 000 
kronor. Ingen annan ersättning uppkom.  

3.2.4 Fall 9 

3.2.4.1 Bakgrund 
Fastigheten Tväråmark 1:25 i Umeå kommun har behov av utfart på den befintliga vägen 
belägen på fastigheten Tväråmark 1:10. Detta löstes genom en marköverföring på 207 
kvadratmeter. Detta fall avgjordes av Hovrätten. 
 

 
 Figur 8. Karta över marköverföringen (1). 

Figur 7. Karta över servitutet (x). 
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3.2.4.2 Värderingen och ersättningen 
Ersättningen bestämdes med ledning av genomsnittsvärdet av råtomtmark inom fastigheten 
1:25. Marknadsvärdet bedömdes utifrån fastighetens taxeringsvärde till cirka 27 kr/kvm. 
Ersättningen bestämdes sedan till 15 kr/kvm där hänsyn har tagits till att tillträdande 
fastigheten betalar förrättningskostnaderna. Den totala ersättningen utgick till 4 000 kronor. 
Ingen annan ersättning uppkom.  

3.2.5 Fall 10 

3.2.5.1 Bakgrund 
I Laholm kommun har fastigheten Mellby 26:2  behov av en utfartsväg för att kunna ta sig till 
den allmänna vägen. Detta löstes genom en marköverföring på 531 kvadratmeter från 
fastigheten Mellby 26:1. 
 

 

 

3.2.5.2 Värderingen och ersättningen 
FLM resonerar som så att marken ska ersättas med minskningen i marknadsvärdet och den 
överlåtande fastigheten ska vara i samma ekonomiska ställning före som efter.  
 
Den överförda marken värderades genom en ortsprisanalys av tre stycken försäljningar på 
närliggande fastigheter. Sedan justerades detta med konsumentprisindex och en slutlig 
ersättning per kvadratmeter blev 19 kronor.  
 
Ersättningen bestämdes till: 19*531= 10 089 kronor, vilket avrundades till 11 000 kronor.  

3.2.6 Fall 11 

3.2.6.1 Bakgrund 
I Orust kommun har fastigheten Malön 1:120 behov av en utfart på fastigheten Malön 1:43. 
Detta löstes genom att bilda ett servitut för väg. Servitutet avser rätt att anlägga ny väg x och 
använda befintlig väg y. Området x avser 215 kvadratmeter och området y avser 210 
kvadratmeter. Den nya vägen avskiljer ett område på fastigheten 1:43 på 450 kvadratmeter 
som blir obrukbar. 
 

Figur 9. Karta över marköverföringen (2) som är mörk markerad. 
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3.2.6.2 Värderingen och ersättningen 
 
FLM resonerar att ersättningen ska bestämmas av marknadsvärdeminskningen och hälften av 
vinsten. Vinsten delas lika för att det är fastigheten 1:120 som skapar vinsten och som orsakar 
marknadsvärdeminskning på fastigheten 1:43.   
 
Fastigheten Malön 1:43 värderas efter pågående markanvändning som betesmark. 
Vägområdet värderas som tomtmark då området ses som en väsentlig del av tomtmarken. 
Marken bedöms ha ett värde på 2 kr/kvm.  Det ger en marknadsvärdeminskning på 
2*(210+450)= 1 330 kronor. För vägområdet y uppkommer ingen marknadsvärdeminskning.  
 
Marknadsvärdeökningen för fastigheten 1:120 beräknas utifrån ett genomsnittligt 
tomtmarksvärde. Marken värderas utifrån en ortsprisanalys av försäljningar i området som 
gav 150 kr/kvm, fastighetstaxering gav 200 kr/kvm för en strandnära tomt och fastigheten 
1:120 såldes för 120 kr/kvm.  Utifrån detta bedömdes marknadsvärdet till 150 kr/kvm, som 
gav en marknadsvärdeökning på 150*(210+215)= 63 750 kronor.  
 
Vinsten beräknades till: 63 750+20 000-10 000 72 000 kronor, där 20 000 är ersättning för en 
ledningsrätt och 10 000 är förrättningskostnader.  
 
Den totala ersättningen till fastigheten Malön 1:43 bestäms till marknadsvärdeminskningen 
och hälften av vinsten som tillsammans blir 38 000 kronor.  

3.2.7 Fall 12 

3.2.7.1 Bakgrund 
I Trosa kommun flyttas ett servitut till förmån för fastigheten Åby 2:5 som belastar 
fastigheten Åby 2:9. Det befintliga servitutet är 88 kvadratmeter och det nya servitutet är 126 
kvadratmeter.  
 

Figur 10. Karta över servitutet x och y som är prickade. 
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3.2.7.2 Värderingen och ersättningen 
Den värdeförändring som uppkommer på fastigheten Åby 2:5 av att ta bort det befintliga 
servitutet och skapa ett nytt beräknas genom att ta värdet för fastigheten med flyttat servitut 
minus nuvarande värdet av fastigheten. Värdet av fastigheten Åby 2:5 bedöms med 
köpeskillingskoefficientmetoden (köpeskilling/taxeringsvärde) och en jämförelse med 
taxeringsvärdet. Marknadsvärdet med det befintliga servitutet bedöms vara 650 000 kronor. 
Med det nya servitutet bedöms marknadsvärdet höjas med 30 procent, som ger en 
marknadsvärdeökning på 200 000 kronor. Efter justering av kostnader av att anlägga den nya 
vägen uppgår marknadsvärdeökningen för fastigheten Åby 2:5 till 100 000 kronor. 
 
För att bedöma värdeskillnaden för Åby 2:9 sker en värdering av marken som vartdera 
servitutet tar i anspråk, först värderas fastigheten med nuvarande servitut och sedan värderas 
fastigheten med det nya servitutet. Marken värderas som tomtmark utifrån jämförelse av 
ortprismaterial och uppgår till 430 kr/kvm, detta ska justeras för att inte hela fastigheten tas i 
anspråk. FLM hänvisar till en rapport som behandlar en studie av hur marknadsvärdet för 
småhus förändras när små arealer frångår fastigheter. Genomsnittsvärdet justeras utifrån dessa 
faktorer:   

• Den del av servitutet som ligger inom tomtmark som även Åby 2:9 använder som 
infartsväg bedöms vara värd 20 procent av genomsnittsvärdet.  

• Den del av servitut som ligger inom tomtmark och som är uppgrusad värderas till 30 
procent av genomsnittsvärdet.   

• 500 procent för resterande del av servitutet, för att utfarten ligger mycket nära 
bostadshusets entré, servitutet har en negativ påverkan på fastighetens estetik och för 
att vägen är svår att skydda sig mot.  

• Den nuvarande lokaliseringen av servitutet skär av en bit av fastigheten och påverkar 
genomsnittsvärdet av det till 30 procent.  

 
Utifrån detta bedöms marknadsvärdeökningen för fastigheten Åby 2:9 till 90 000.  
Marknadsvärdesförändringen för de båda fastigheterna bedöms till 290 000 kronor, från 
denna summa dras förrättningskostnader och kostnader för att anlägga den nya vägen.  
Vinsten blir då 170 000 kronor. Det bedöms att vinsten fördelas skäligt om de båda 
fastigheterna får tillgodogöra sig den ökning som åtgärden medfört. Vid en frivillig 
överenskommelse bedöms en sådan vinstfördelningsmetod ha tillämpats. Ingen ersättning 
uppstår. 

Figur 11. Det nya servitutet är markerat med rosa.  
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3.3 Sammanfattning av fallstudien 
 
 

Fall Typ Storlek Värdering Typ av 
ersättning 

Vinstfördelning Ersättningen 

1 Gemensamhets-
anläggning 

20 kvm Vägmark Marken + 
vägkroppen 

Ja, värdeförändring 100 kr + 0 kr 
 

2 Gemensamhets-
anläggning 

900-
1000 
Kvm 

Tomtmark Marken Ja, 
genomsnittsvärde-
principen 

- 

3 Servitut 125 m - Slitaget Nej 12 500 kr 

4 Servitut 9,9km+ 
1,5 km 

- Nyan-
läggningen 

Ja, värdeförändring 100 000 kr 

5 Servitut 720 kvm - Marken Ja, värdeförändring 8 000 kr 

6 Servitut 210 
Kvm 

Tomtmark Marken Ja, 
genomsnittsvärde-
principen 

30 000 kr 

7 Marköverföring 73 kvm Tomtmark Marken Ja, 
genomsnittsvärde-
principen 

25 039 kr 

8 Servitut 17 kvm Vägmark Marken Ja, 
genomsnittsvärde-
principen 

1 000 kr 

9 Marköverföring 207 
Kvm 

Råtomtmark Marken Ja, 
genomsnittsvärde-
principen 

4 000 kr 

10 Marköverföring 531 kvm - Marken Nej 11 000 kr 
11 Servitut 210+215 

kvm 
Tomtmark Marken Ja, likadelning 38 000 kr 

12 Servitut 126 kvm Tomtmark Marken Ja 0 kr 
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4 Slutsats/Diskussion  
 
Fallstudien har visat att när ersättningen bestäms för vägmark är målet att det ska likna en 
frivillig normal överenskommelse. Detta stämmer även överens med ersättningsreglerna. 
Eftersom vinstfördelning har gjorts utifrån genomsnittsvärdeprincipen i nästan alla de fall där 
vinstfördelning uppstått tyder det på att genomsnittsvärdeprincipen förväntas ge den 
ersättning som mest liknar fallet vid frivillig normal överenskommelse. Det är dock svårt för 
FLM att bedöma vad som kan likna en frivillig normal överenskommelse om upplåtelsen inte 
sker frivilligt.   
 
Vi bedömde innan fallstudien att korta utfarter var de som gick över endast en normalstor 
fastighet och var cirka 100 meter långa, de övriga utfarterna bedömdes då som långa. I 
efterhand kan vi se att endast fyra stycken fall har ersatts utifrån teorin för långa utfarter; fall 
1, fall 4, fall 5 och fall 11. Antingen så ska dessa fall vara långa och därmed skulle 
uppdelningen i långa och korta fall bli annorlunda och då skulle till exempel fall 10 bli en 
lång utfart då den är lite längre än fall 11. Då borde en vinstfördelning ha skett genom 
likadelning, med råge eller värdeförändring för fall 10.    
 
Om genomsnittsvärdeprincipen används för vinstfördelningen så justeras oftast 
genomsnittsvärdet neråt för den tillträdande fastigheten. Då är det ovanligt att ersättningen för 
vägen överstiger värdet på fastigheten. För att vägen skulle kunna överstiga värdet på 
fastigheten borde genomsnittsvärdet inte justeras neråt och vägen skulle behöva vara i samma 
storlek eller större än fastigheten.  
 
Genomsnittsvärdet på vägmarken har i alla fallen justerats neråt på grund av: 

• Att ett servitut inte är ett totalt ianspråktagande av marken.  
• Att vägen redan är ianspråktagen som vägmark. 
• Att ersättningen skulle bli oskäligt hög. 
• Erfarenhet. 

Erfarenhet kan vara en viktig faktor vid vinstfördelning, det är kanske oviktigt vilken metod 
som används bara att den leder till en skälig ersättning som alla parter är nöjda med. För detta 
krävs god kännedom om området och om fastigheternas värdeförändringar som uppstår vid 
bildande av tomttillbehör.  
 
I fall 3 uppstår det ingen vinstfördelning, utan där bestäms ersättningen utifrån det årliga 
slitaget på vägen. Det framgår inte av förrättningsakten varför FLM väljer att bestämma 
ersättningen utifrån 50 a § AL och inte FBL. Det kan bero på att vägen redan är befintlig och 
att det är för skogstransporter. I fall 10 nämner inte FLM att denne har använt någon 
vinstfördelning, men utifrån tillvägagångsättet för bestämning av ersättningen stämmer detta 
överens med genomsnittsvärdeprincipen. Om det var meningen att fall 10 skulle ersättas med  
genomsnittsvärdeprincipen så ger det ännu mer fog för vår slutsats – att 
genomsnittsvärdeprincipen anses ge ett bra mått för vinstfördelningen men osäkert om det 
motsvarar en normal frivillig överenskommelse. 
 
Det har varit svårt att få fram underlag som skulle kunna svara på vår frågeställning. Därför 
har vi tvingats att inkludera fall som inte stämmer överens med frågeställningen till hundra 
procent. Det hade varit bra om fallstudien hade innehållit några riktigt långa utfarter och då 
skulle slutsatsen förmodligen bli annorlunda.  
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Det har också varit svårt att jämföra alla fall, då dessa är unika. Alla fall påverkas av olika 
faktorer som måste tas hänsyn till i ersättningsfrågan.  
 
Vi trodde innan fallstudien att ett av problemen vid bestämmandet av ersättningen för utfarten 
var att ersättningen skulle kunna överstiga värdet på den tillträdande fastigheten på grund av 
storleken. Men detta verkar inte vara något problem. Då storleken på utfarten inte diskuteras i 
någon av förrättningarna och att det finns välprövade metoder för att hindra att ersättningen 
blir för hög eller låg.   
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