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Abstract 
In the beginning of the 20th century, villa easements were formed to regulate land 
use in residential areas. Villa easements were created as a prohibition for the property 
owners to use their own property in a certain way. Because of the societal develop-
ment, villa easements no longer have the same function as they used to. 
 
Villa easements cause problems for surveyors regarding increased investigative work, 
decreased reliability of the land register and a lot of questions from the property 
owners. All these factors result in increased costs for interested parties. To solve the 
problems with villa easements they should be eliminated. This report presents vari-
ous approaches to get rid of villa easements. 
 
To collect information to the report, a questionnaire was sent to experienced survey-
ors. Furthermore, interviews were conducted to find out how villa easements are 
managed today by surveyors.   
 
The outcome of the investigation indicates that the best approach for managing the 
problem is property regulation. By using property regulation both rights and registra-
tions are removed. 
 
The analysis contains a general discussion on the information obtained during the 
investigation. Pros and cons of options for repeal of villa easements and how to 
clean the Land Registry are discussed. The options are compared and our recom-
mendation is that the most effective course of action for repeal of villa easements is 
property regulation. 
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Sammanfattning 
I början av 1900-talet bildades villaservitut för att reglera markanvändningen i bo-
stadsområden. De upprättades som ett förbud för fastighetsägare att använda sin 
egen fastighet på ett visst sätt. På grund av samhällsutvecklingen fyller villaservituten 
inte längre samma funktion som då de bildades. 
 
Villaservitut orsakar problem för lantmätare genom ökat utredningsarbete, brist på 
tillförlitlighet till fastighetsregistret samt många frågor från fastighetsägare. Alla dessa 
faktorer leder till ökade kostnader för sakägare. För att lösa problemen med villa-
servitut krävs att de rensas bort. I denna rapport presenteras olika metoder för rens-
ning av villaservitut. 
 
För att samla in information skickades en enkät ut till erfarna lantmätare. Dessutom 
genomfördes intervjuer för att ta reda på hur villaservitut hanteras av lantmätare idag.  
 
Resultatet av undersökningen visar att den bästa metoden för att hantera problemen 
med villaservitut är att upphäva dem genom fastighetsreglering. Genom att tillämpa 
fastighetsreglering försvinner såväl rättigheter som inskrivningar. 
 
I analysen förs ett generellt resonemang kring information som framkommit under 
undersökningen. Därefter diskuteras för- och nackdelar med alternativen för upphä-
vande av villaservitut och rensning av fastighetsregistret. Alternativen jämförs med 
varandra och fastighetsreglering presenteras som vår rekommendation av det mest 
effektiva tillvägagångssättet för upphävande av villaservitut.  
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1 Inledning 
 
I följande kapitel introduceras ämnet för att ge läsaren en inblick i arbetet. För djupare förståelse 
presenteras syfte, mål, frågeställningar och metod.  
 

1.1 Introduktion 
Regleringen kring markens användning har sina rötter långt tillbaka i tiden. Det är 
viktigt att känna till historien om lagstiftningen eftersom många av de rättigheter som 
tillkommit enligt äldre författningar ännu äger rättskraft. Markanknutna rättigheter 
kan därför fortsätta att gälla även om nutidens lagar upphävs. I förhållande till det 
gällande fastighetsrättsliga systemet råder det en eftersläpning på markanknutna rät-
tigheter, vilket kan ställa till med problem vid dagens förrättningar.1 Exempel på så-
dana markanknutna rättigheter är villaservitut2.  
 
Villaservitut härstammar vanligtvis från den tid då det inte fanns några planer för 
nyttjandet av fastigheterna. De är markanknutna rättigheter som inte längre har 
samma rättsverkan som då de infördes. Rättigheternas inskrivningar ligger kvar i fas-
tighetsregistret och kan orsaka problem då betydelsen av dem är oklara. De tar tid att 
utreda vilket leder till onödigt kostsamma lantmäteriförrättningar.3 Det som tidigare 
reglerades av villaservitut regleras idag av detaljplaner, vilket har medfört att de flesta 
villaservitut har förlorat sitt syfte.4 
 
Vid fastighetsbildningsåtgärder som innebär en delning av fastigheten kommer, enligt 
7 kap. 27 § JB, olokaliserade nyttjanderätter och servitut att gälla i både stamfastighet 
och styckningslott. Det medför att villaservituten sprids vid fastighetsbildnings-
åtgärder om inte åtgärder om upphävande vidtas.  
 
Eftersom ett enda villaservitut orsakar problem och belastar ett flertal fastigheter är 
det av stor vikt att utreda möjligheten att vid ett tillfälle upphäva många villaservitut.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad villaservitut är, hur de har tilläm-
pats över tid, vilken funktion de fyller idag samt se över om det på ett rationellt sätt 
går att genomföra en rensning av de villaservitut som inte längre fyller någon funk-
tion. Syftet leder till målet att bistå lantmäterimyndigheter med information angående 
tillvägagångssätt för effektiv rensning av villaservitut. 

                                                
1 Ekbäck, P., Kalbro, T., Mattson, H. s.9 
2 Ds 2010:43 s. 13 
3 ibid s. 114 
4 ibid s. 48 
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1.3 Frågeställningar 
Syftet leder till ett antal frågeställningar som är utgångspunkten i detta examens-
arbete. 

• Vad är villaservitutens juridiska betydelse, idag och historiskt? 
 

• Hur hanteras villaservituten av statliga lantmäterimyndigheten och de kommunala lantmä-
terimyndigheterna? 

 
• Vilka tillvägagångssätt finns för effektiv rensning av villaservitut? 

1.4 Avgränsning 
Avsikten med det här arbetet har varit att belysa villaservitutens betydelse och de 
problem de orsakar. Fastighetsregistret innehåller en mängd oriktiga inskrivningar 
men med hänsyn till tidsramen har vi valt att avgränsa arbetet till att endast under-
söka villaservitut. Vi har även avgränsat arbetet till upphävande, inte ändring, av villa-
servitut då vi anser att ändring inte skulle lösa problemen eftersom villaservituten 
fortfarande skulle belasta fastighetsregistret.   

1.5 Metod 
Det första steget i informationsinsamlingen var att utarbeta en enkät med frågor an-
gående villaservitut. Den skickades ut till alla kommunala lantmäterimyndigheterna 
samt till överlantmätare inom den statliga lantmäterimyndigheten för en första över-
gripande uppfattning av förekomst och hantering av villaservitut. Enkäten fungerade 
som ett urval för att hitta rätt kontaktpersoner till mer fördjupade intervjuer. Inter-
vjuerna har sedan skett löpande under arbetets gång. 
 
Under tiden enkäten besvarades samlades information in till arbetets teoridel. Infor-
mationen bestod av kurslitteratur från utbildningens gång, förarbeten, lagtext samt 
intervjuer. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1, Inledning – Här presenteras ett inledande avsnitt om ämnet, arbetets syfte 
och frågeställningar samt tillvägagångssättet för denna rapport. 
 
Kapitel 2, Lagstiftning om servitut – Redogör för grundläggande bestämmelser om ser-
vitut. En redovisning sker avseende olika typer av servitut, hantering av dessa samt 
verkan på servitut vid fastighetsbildning.  
 
Kapitel 3, Villaservitut – Arbetets fokus ligger på villaservitut, vilka presenteras när-
mare i detta kapitel. Historik rörande villaservitut kombineras med dagens hantering 
och problemen de orsakar. Exempel på villaservitut presenteras tillsammans med 
motsvarande bestämmelser för dagens hantering. 
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Kapitel 4, Tillvägagångssätt för rensning av villaservitut – Olika tillvägagångssätt för rensning 
av villaservitut introduceras. De olika alternativen, upphävande genom fastighets-
reglering, avtal om upphävande, dödning av inskrivning samt preklusion redovisas. 
 
Kapitel 5, Preklusionslagstiftning – I detta kapitel presenteras preklusion och dess inne-
börd. Tidigare lagstiftning utreds och förslag på ny preklusionslag redovisas. 
 
Kapitel 6, Undersökning – Undersökningskapitlet redovisar en sammanställning av   
enkät- och intervjusvar. Enkätavsnittet inleds med en presentation av tillvägagångs-
sättet för genomförandet av undersökningen. På liknande sätt presenteras därefter 
intervjuundersökningen. 
 
Kapitel 7, Analys och diskussion – Här analyseras och diskuteras intervjusvar samt för- 
och nackdelar med olika tillvägagångssätt för rensning. Därefter följer en jämförelse 
mellan alternativen utifrån aspekterna tid, kostnad samt resultat av åtgärden. Av-
snittet avslutas med vår rekommendation över den mest effektiva rensningsmetoden.   
 
Kapitel 8, Slutsats – Det avslutande kapitlet innehåller vår slutsats som besvarar fråge-
ställningar samt syftet. I kapitlet föreslås även områden för fortsatta studier.  
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2 Lagstiftning om servitut 
 
Inledningsvis behandlas allmänna regler om servitut, hur de bildas samt villkor för upprättande av 
servitut. Därefter sker en genomgång av olika typer av servitut samt dess hantering. 
 

2.1 Allmänt 
För att en fastighet ska kunna bildas krävs att vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa 
villkor är att fastigheten ska ha tillgång till behövliga vägar samt tillgång till vatten och 
avlopp. För att uppfylla sådana villkor och få fastigheten att fungera fullt ut kan det 
bli aktuellt att komplettera fastigheten med anläggningar som ligger utanför fastig-
hetens gränser. Genom att bilda ett servitut ges fastigheten rätt att nyttja en anlägg-
ning, till exempel en utfartsväg, som ligger utanför fastighetsgränsen. Servitut kan 
alltså ses om ett komplement till fastigheten.5 
 
För att ett servitut ska kunna bildas krävs, enligt 14 kap. 1 § JB, att det främjar en 
ändamålsenlig markanvändning och är av stadigvarande betydelse. Uppfylls rekvisiten 
kan en rätt upplåtas på en fastighet, den tjänande, till förmån för en annan fastighet, 
den härskande, att nyttja eller ta i anspråk en del av fastigheten för ett bestämt ända-
mål.  
 
Servitut kan bildas på olika sätt och beroende på tillkomsten får de också olika rätts-
verkningar. Ett servitut som bildas enligt 14 kap. JB blir ett avtalsservitut. Det andra 
alternativet är att ett officialservitut bildas i samband med en förrättning eller i dom-
stol enligt 7 kap. FBL.6 Detta utvecklas i avsnitt 2.2 och 2.3. 
 
Servitut som bildas benämns antingen som positiva eller negativa. Servitut som ger 
rätt för den härskande fastigheten att nyttja en annan fastighet i något hänseende 
benämns positiva. Det rör sig exempelvis om rätt att ta vatten ur en brunn. Positiva 
servitut kan även innebära en rätt för den härskande fastigheten att, på annat sätt än 
genom nyttjande, ta den tjänande fastigheten i anspråk. Det innefattar handlingar 
som på något sätt påverkar förhållandena på den tjänande fastigheten, exempelvis 
genom utsläpp av rök. Ett negativt servitut innebär däremot att servitutshavaren har 
rätt att råda över den tjänande fastigheten, det vill säga att ägaren till den tjänande 
fastigheten avstår från att använda sin fastighet på ett visst sätt. Det innebär exem-
pelvis att ägaren till den tjänande fastigheten inte har rätt att på ett visst sätt bebygga 
sin fastighet.7 Det förekommer även att servitut kan innebära att den tjänande fastig-

                                                
5 Nilsson, L. I., Sjödin, E. 2003 s. 74 
6 ibid, s. 23 
7 ibid, s. 33-38 
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hetens ägare blir skyldig att utföra positiva handlingar till exempel underhålla den väg 
som servitutet avser8.  
 
Beroende på servitutens omfattning inom en fastighet delas de in i lokaliserade eller 
olokaliserade servitut. Ett olokaliserat servitut är inte avgränsat till ett bestämt områ-
de och kan omfatta hela, eller delar, av fastigheten. Ett lokaliserat servitut däremot 
har ett visst bestämt utövningsområde.9   

2.2 Avtalsservitut 
Avtalsservitut kännetecknas av en avtalsenlig upplåtelse mellan fastighetsägare enligt 
14 kap. JB. Enligt 14 kap. 5 § JB är avtalsservituten så kallade formavtal. Det innebär 
att avtalen ska vara skriftliga, innehålla servitutsändamålen samt ange vilka fastigheter 
som är tjänande respektive härskande i servitutsförhållandet. För att säkra avtalets 
ställning och göra det offentligt kan avtalsservitut skrivas in i fastighetsregistret10.  
 
I avsnitt 2.1 nämns servitutsrekvisiten som regleras i 14 kap. 1 § JB, nämligen att ser-
vitut som bildas ska ”främja en ändamålsenlig markanvändning” samt ge ägaren av en an-
nan fastighet ”rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande 
fastigheten”. Vidare gäller att den härskande fastigheten har rätt ”att råda över den tjänan-
de fastigheten i fråga om dess användning i visst hänseende”. Enligt 14 kap. 1 § 2 st. JB anges 
även att servitutet måste avse ”ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande 
fastigheten”.   
 
Enligt 14 kap. 3 § JB utgör avtalsservitut tillbehör till fast egendom. Innebörden av 
detta är att servitutet är förenat med äganderätten till den härskande fastigheten och 
kan därmed inte överlåtas särskilt. Avtalsservitutet är knutet till fastigheten och inte 
dess ägare och förutsätter att parterna är överens vid avtalets ingående. 
 
För att inte den tjänande fastigheten ska belastas mer än nödvändigt av servitutet är 
det viktigt att den härskande fastigheten utövar servitutet inom den begränsning som 
överenskommits i avtalet. Det regleras i 14 kap. 6 § JB och innebär att ägaren till den 
härskande fastigheten, som till exempel nyttjar en väg över den tjänande fastigheten, 
ska hålla vägen i sådant skick att den inte skadas eller på annat sätt vållar olägenheter 
i onödan för den tjänande fastigheten. Har ägaren till den härskande fastigheten 
överskridit sin rätt eller på annat sätt inte uppfyllt sin plikt blir denne skyldig att, en-
ligt 14 kap. 7 § JB, återställa eller ersätta den skada som uppkommit på den tjänande 
fastigheten. 

                                                
8 Victorin, A., Hager, R. 2008 s. 167 
9 Nilsson, L. I., Sjödin, E. 2003 s. 64 
10 Julstad, B. 2005 s. 41 
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2.3 Officialservitut 
Officialservitut är servitut som bildats i enlighet med FBL, AL, MB, ExL eller PBL. 
Ett vanligt sätt att bilda officialservitut är genom en förrättning som handläggs av en 
myndighet. De kan också bildas av domstol.11 Servitutet registreras alltid i fastighets-
registret och finns tillgängligt för alla.12 Har ett servitut bildats i enlighet med äldre 
jorddelningslagstiftning är även detta ett officialservitut. Det gäller dock inte servitut 
som bildats till förmån för avsöndringar, det vill säga gamla överenskommelser fas-
tighetsägare emellan om hur en fastighet skulle delas upp. Då bildades istället ett av-
talsservitut.13 
 
Precis som för avtalsservituten måste vissa villkor vara uppfyllda för att ett official-
servitut ska få bildas. I avsnitt 2.2 nämndes de allmänna servitutsrekvisiten enligt 
14 kap. 1 § JB, vilka används även vid bildande av officialservitut. Utöver dessa rek-
visit tillämpas även 3 kap. FBL med regler om allmänna lämplighetsvillkor för fastig-
hetsbildning, 5 kap. innehållande grunderna för fastighetsbildning samt 7 kap. FBL 
som omfattar särskilda bestämmelser om servitut. Bestämmelserna i 
7 kap. 4-7 §§ FBL är dispositiva, vilket betyder att om parterna är överens kan dessa 
regler avtalas bort. Övriga bestämmelser i 7 kap. FBL är dock tvingande och kan inte 
avtalas bort enligt 7 kap. 8 § FBL.  
 
I 7 kap. 1 § FBL finns krav på att ändamålet för servitutet ska vara av väsentlig bety-
delse, vilket innebär att ändamålet ska vara något som inte kan uppfyllas av den egna 
fastigheten. Det finns därmed ingen möjlighet att tillskapa ett servitut endast för att 
den härskande fastighetens ägare anser sig behöva ett. 

2.4 Ändring och upphävande av servitut 
Genom fastighetsreglering kan ett servitut ändras eller upphävas enligt 
5 kap. 1 § FBL. Vad gäller avtalsservitut tillämpas även här reglerna i FBL enligt 
14 kap. 14 § JB. Det finns även möjlighet att ändra och upphäva avtalsservitut genom 
ett nytt avtal mellan tjänande respektive härskande fastigheters ägare enligt 
14 kap. 5 § JB. 
 
Servitut får i enlighet med 7 kap. 4 § FBL ändras om det hindrar den tjänande fastig-
heten från att använda sin fastighet för det tänkta ändamålet eller om fastigheten inte 
kan användas i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller 
även vid förändrade förhållanden mellan den tjänande och härskande fastigheten. Ett 
servitut kan då ändras om det innebär en väsentlig fördel för den ena fastigheten utan 
att försämra för den andra. 
 

                                                
11 Ekbäck, P. 2009 s. 158 
12 Julstad, B. 2005 s. 41-42 
13 Nilsson, L. I., & Sjödin, E. 2003 s. 75 
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Det finns även möjlighet att i vissa fall få upphäva ett servitut under förutsättning att 
ett antal kriterier, nämnda i 7 kap. 5 § FBL, är uppfyllda. Servitut kan upphävas om 
en ändring inte löser de problem som finns eller om de kan anses vara övergivna. 
Servitut kan även upphävas om de inte längre behövs på grund av ändrade förhållan-
den. Då ett nytt servitut bildas, där servitut redan existerar, får det ursprungliga servi-
tutet enligt 7 kap. 7 § FBL upphävas om det är tydligt att det inte kan utövas tillsam-
mans med det nya. Med stöd av 7 kap. 8 § FBL kan ett servitut även upphävas, utan 
hänsyn till tidigare kriterier, efter överenskommelse mellan ägarna till härskande och 
tjänande fastigheter. Upphävande av ett officialservitut måste trots överenskommelse 
prövas enligt 3 och 5 kap. FBL. 

2.5 Verkan på servitut vid fastighetsbildning 

2.5.1 Avstyckning	  och	  klyvning	  
Avstyckning och klyvning är exempel på åtgärder för att dela och nybilda fastigheter. 
Vid avstyckning fordras att parterna är överens för att en prövning angående delning 
av fastigheten ska genomföras.14 Parterna behöver däremot inte vara överens för att 
en prövning avseende klyvning av fastigheten ska ske15. Nedan beskrivs hur servitut 
hanteras vid avstyckning och liknande hantering av servitut sker även vid klyvning.   
 
Grundregeln vid avstyckning är, i enlighet med 7 kap. 27 § JB, att servitut som belas-
tar styckningsfastigheten efter en avstyckning ska tillhöra den del där servitutet är 
lokaliserat. Är det en väg som belastar stamfastigheten är servitutsområdet tydligt 
avgränsat. Det medför att endast den styckningsdel, stamfastighet eller styckningslott, 
som innefattar servitutsområdet efter avstyckningen kommer vara belastad av servi-
tutet. Är servitutet däremot olokaliserat sker hanteringen annorlunda. Dessa servitut 
kommer efter en avstyckning gälla i både stamfastighet och styckningslott, vilket in-
nebär att de kommer gälla i fler än en fastighet.  
 
Hanteringen av servitut vid avstyckning skiljer sig åt beroende på om stamfastigheten 
är härskande eller tjänande fastighet. I 10 kap. 4 § FBL anges att när stamfastigheten 
utgör den härskande fastigheten i servitutsförhållandet finns möjlighet att förordna 
huruvida stamfastighet, styckningslott eller styckningsdelarna gemensamt ska härska 
över servitutet. Viktigt att poängtera är att den tjänande fastigheten inte ska belastas i 
större utsträckning än innan avstyckningen. Då inget förordnande angående servitu-
tet sker, i enlighet med 2 kap. 5 § FBL och 10 kap. 4 § FBL, gäller det till förmån för 
stamfastigheten om det inte är uppenbart att det tillhör en viss styckningslott. Det 
som gäller för avstyckning gäller även vid klyvning av fastigheter.    

                                                
14 Ekbäck, P. 2009 s. 175 
15 Julstad, B. 2005 s. 107 
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2.5.2 Sammanläggning	  
Sammanläggning regleras i 12 kap. FBL och innebär att flera fastigheter kan slås ihop 
och bilda en ny fastighet. Ett villkor för detta är, enligt 12 kap. 1 § FBL, att ”Fastig-
heter som har samme ägare och innehas med lika rätt får sammanläggas till en fastighet”.  
 
Fastigheter som genomgår sammanläggning upphör att existera eftersom en ny fas-
tighet bildas. Det medför att servitut i och med sammanläggningen överförs till den 
nybildade fastigheten.16 Vidare gäller att servitut upphör att gälla då den härskande 
och tjänande fastigheten sammanläggs, enligt 14 kap. 12 § JB. 

2.5.3 Marköverföring	  genom	  fastighetsreglering	  
Fastighetsreglering innebär bland annat att mark överförs från en fastighet till en an-
nan, enligt 5 kap. 1 § FBL. Det innebär att markområden kan utöka eller förminska 
befintliga fastigheter. 
 
Vid fastighetsreglering gäller, med stöd av 7 kap. 29 § JB, att en olokaliserad rättighet 
efter regleringen får utövas inom det område som tillförs fastigheten. Det innebär att 
servitutet utökas om fastigheten utvidgas. På samma sätt minskar servitutets ut-
övningsområde om fastigheten blir av med mark. 
 
Vad gäller lokaliserade rättigheter uppstår två olika fall beroende på om servitutet är 
ett avtals- eller officialservitut. Lokaliserade officialservitut, upplåtna i ett visst ut-
rymme på en fastighet, fortsätter att gälla även om den del servitutet är lokaliserat till 
förs över till en annan fastighet. Servitutet följer därmed marken som genom fastig-
hetsreglering frångår en fastighet.17   
 
Är servitutet däremot ett lokaliserat avtalsservitut upphör det, enligt 7 kap. 29 § JB, 
att gälla om servitutet är upplåtet i den del av fastigheten som genom fastighets-
reglering förs över till en annan fastighet. Det finns dock med stöd av 
7 kap. 13 § FBL möjlighet att förordna att servitutet ska fortsätta att gälla även om 
den del där upplåtelsen skett förs över till en annan fastighet. 
 
Trots det som nämnts ovan kan, enligt 7 kap. 12 § FBL, lantmäterimyndigheten vid 
marköverföring från härskande fastighet ”förordna att rättigheten ska tillhöra båda de fas-
tigheter som berörs av fastighetsregleringen eller endera av dem”. Det innebär att lantmäteri-
myndigheten har rätt att bestämma att en rättighet är nödvändig för en fastighet och 
ska fortsätta gälla i fastigheten.  

2.5.4 Bortintygande	  
I samband med att lagen (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjande-
rätt, avkomsträtt och servitut antogs år 1968, infördes även möjligheten för lant-
mäterimyndigheter att vid förrättningar intyga bort inskrivningar. Från och med den-

                                                
16 Ekbäck, P. 2009 s. 205 
17 Julstad, B. 2005 s 114 
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na lags införande kan lantmäterimyndigheterna vid en förrättning göra en anteckning 
om att en inskrivning inte belastar stamfastighet, klyvningslott eller styckningslott, 
om inskrivningen uppenbarligen inte berör denna del.18  
 
Grunden för tillvägagångssättet vid bortintygande kommer från bestämmelsen i 
7 kap. 27 § JB. Bestämmelsen anger att när en fastighet, som är besvärad av en lokali-
serad rättighet, delas upphör inskrivningen av rättigheten att gälla i de delar av fastig-
heten som efter delningen inte berörs av rättigheten. Inskrivningen försvinner dock 
inte från berörd styckningsdel.19 Enligt 7 kap. 27 § JB kan inskrivningar av olokalise-
rade rättigheter därmed inte intygas bort eftersom det inte går att säkerställa att rät-
tigheten inte berör en viss del av fastigheten.20  
 
Bortintygande av en inskrivning är endast möjligt vid avstyckning och klyvning. Det 
går därmed inte att intyga bort inskrivningar som förekommer vid fastighets-
regleringar, sammanläggningar etc. trots att dessa anses vara oriktiga.21 
 
 

                                                
18 Prop. 2012/13:76 s. 15 
19 ibid s. 31 
20 ibid s. 15 
21 Ds 2010:43 s. 95 
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3 Villaservitut 
 
Nedan beskrivs villaservitutens funktion, historiskt och idag. Därefter följer en redogörelse av villa-
servitutens uppbyggnad samt vilka problem de kan medföra. 
 

3.1 Historiskt 
Villaservituten härstammar från början av 1920-talet och bildades regelbundet under 
en period fram till byggnadslagens ikraftträdande år 1948. Gällande servitutslagstift-
ning under den tidsperiod då villaservituten bildades var 1907 års lag om servitut, 
även kallad servitutslagen. I 1 § i 1907 års lag om servitut nämns ett antal servituts-
ändamål med exempel som servitut för väg, mulbete, grustäkt, utsikt etc. Servitutsav-
talet kunde även innehålla skyldighet för den tjänande fastighetens ägare att underhål-
la exempelvis väg eller byggnad i enlighet med 2 § servitutslagen. Det fanns ingen 
bestämmelse i servitutslagen som reglerade hur avtal skulle upprättas, vilket bland 
annat innebar att det inte fanns krav på att uppgifter om härskande och tjänande fas-
tigheter skulle finnas med i avtalet.22  
 
Villaservituten uppkom där villaområden växte fram och fungerade som en avtals-
enlig bestämmelse som reglerade fastighetens bebyggelse och användning23. De upp-
rättades korsvis mellan fastigheter, vilket innebar att tjänande fastighet normalt även 
var härskande24. I första hand reglerade villaservituten vad som fick byggas på fastig-
heten, exempelvis en villa med nödvändiga uthus.25 Utöver detta fanns även re-
gleringar avseende andra förhållanden för att minimera förändringar på den tjänande 
fastigheten. Villaservitut upprättades exempelvis som ett förbud mot att besvära 
grannar med olika störande verksamheter. Förbudet gällde hela fastigheten, varför 
villaservituten ofta blev olokaliserade.26  
 
Vid exploatering av områden, eller försäljning av tomter som blivit exploaterade, bil-
dades villaservituten med exploateringsfastigheten som den härskande fastigheten 
och styckningslotterna som de tjänande. Alla framtida avstyckningar från exploate-
ringsfastigheten blev också härskande fastigheter i dessa servitutsförhållanden.27  
 

                                                
221-8 §§ 1907 års Lag om servitut 
23 ibid s. 47 
24 Blohm, N. Intervju 2013 
25 Ds 2010:43 s. 47 
26 Prop. 2012/13:76 s. 23 
27 Ds 2010:43 s. 179 
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Villaservitut var förr i tiden en privaträttslig överenskommelse mellan fastighetsägare 
angående hur bebyggelse och bostäder skulle utformas. Det regleras idag av PBL 
vilket har medfört att villaservituten till stor del har mist sin betydelse.28  

3.2 Idag 
Villaservitut är ett negativt servitut, vilket innebär att ägaren till den tjänande fastig-
heten avstår sin rätt att utnyttja sin fastighet i ett visst avseende.29 I dagsläget finns 
det ungefär 100 000 inskrivna villaservitut i fastighetsregistret varav 13 000 av dessa 
tillkommit efter år 1960. De villaservitut som är inskrivna i fastighetsregistret har ett 
antal olika ändamål. Villaservitut med ändamålet “Villa” avser ett servitut som enbart 
reglerar bebyggelse. “Villa och årlig avgäld” innebär att inskrivningen även innehåller 
en anteckning om att en årlig avgift för ett särskilt ändamål ska erläggas. “Villa m.m.” 
innefattar utöver bebyggelsereglering även ändamål avseende exempelvis rätt till vat-
ten och avlopp eller väg.30 
 
Antalet villaservitut som betecknas ”Villa” är 44 000, 24 000 står inskrivna som “Villa 
m.m.” och 22 000 som “Villa och årlig avgäld”. Resterande villaservitut är inskrivna 
under andra beteckningar än de som nämnts ovan.31  
 
Antalet villaservitut runt om i Sverige skiljer sig kraftigt åt. De flesta villaservitut före-
kommer i storstäderna så som Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms-
regionen är det kommunerna Nacka och Täby som har flest inskrivna villaservitut på 
7 400 vardera. Göteborg kommun har ca 5 400 inskrivna villaservitut och Malmö har 
1 400 villaservitut. Växjö däremot, en betydligt mindre kommun, har endast ett in-
skrivet villaservitut. Övriga villaservitut är utspridda över landet och förekommer 
därför inte i samma utsträckning. Det är av betydelse att försöka få bort villaservitu-
ten då Lantmäteriet har bestyrkt att de ofta är svårutredda och kan leda till oklarheter 
i lantmäteriförrättningar.32 

3.3 Villaservitutens uppbyggnad 
Avsikten med villaservituten och varför de en gång upprättats skiljer sig mycket åt 
från avtal till avtal. En del servitutsbestämmelser förekommer insprängda i köpekon-
trakt medan andra är rena servitutsupplåtelser. Ett exempel på ett sådant köpekon-
trakt, undertecknat i Uppsala den 1 september 1943, är upprättat mellan köpare och 
säljare och därmed kopplat till personerna, se bilaga 1. I kontraktet finns villaservitu-
ten med som villkor till köpet.  
 
 
 
                                                
28 Ds 2010:43 s. 48 
29 Nilsson, L. I., & Sjödin, E. 2003 s. 38 
30 Ds 2010:43 s. 180 
31 ibid s. 48 
32 ibid s. 114 
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Nedan följer ett antal utdrag ur villaservitut. 
 
I ett köpekontrakt innehållande servitut, benämnt Brännkyrka akt 43 1920-11-29, 
återfinns följande formulering: 
 

“På försålda fastigheter får inte, utan säljarens medgivande, anläggas slakteri, 
svinhus, kompost, industriell anläggning. Inte heller får störande inrättning fö-
rekomma för allmänhetens trevnads skull. Tomternas ägare får ej förorena an-
gränsade tomter, marker, eller vatten med avfall eller annan orenlighet. Bygg-
nad, av vad slag det må vara, får ej uppföras på mindre avstånd från tomter-
nas gräns mot allmän väg än 3 meter, ej heller utan säljarens medgivande på 
mindre avstånd från gräns mot bredvidliggande tomt än 6 meter. I detta kon-
trakt försålda fastigheter får ej styckas mindre delar än 10 000 kvadratfot 
vardera.” 

 
Motsvarigheter till dessa servitutsändamål regleras idag i andra lagstiftningar. Avstånd 
mellan byggnad och väg eller angränsande fastighet kan kommunen, genom att be-
stämma över placeringen av byggnadsverk, reglera med detaljplaner enligt 
4 kap. 16 § 1p PBL. Detta finns även reglerat i Boverkets byggregler där det allmänna 
rådet är: “Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 
8 m.”33.  För att undvika och motverka störningar från omgivningen kan en detaljplan 
innehålla bestämmelser om skyddsåtgärder, vilket regleras i 4 kap. 12 § PBL. Även 
största och minsta fastighetsstorlek kan regleras med stöd av 4 kap. 18 § PBL.  
 
I ett köpeavtal, benämnt 05-IM2-71/4508, upprättat 1971 vid en fastighetsförsäljning 
i Mjölby har villaservitutet formulerats på följande sätt: 
  

“Köparen är för all framtid skyldig att underkasta sig följande inskränk-
ningar i rätten att förfoga över fastigheten. 
a) Fastigheten får inte användas till industriell anläggning, serviceanläggning, 
uthyrning av garage eller parkeringsplats. Inte heller får för den allmänna 
trevnaden störande inrättning av något slag förefinnas. På fastigheten får inte 
heller hållas salubod eller idkas försäljning eller pensionats- eller hotellrörelse. 
b) Köparen svarar för att inte genom något förhållande från hans eller på fas-
tigheten boende personers sida angränsande tomter, marker eller vatten förore-
nas genom avfall eller annan orenlighet.” 
 

Flera av dessa ändamål klassas enligt 9 kap. 1 § MB som miljöfarlig verksamhet, 
bland annat industriell anläggning samt föroreningar. I 9 kap. 5 § MB regleras att re-
geringen, eller en myndighet på uppdrag av regeringen, får meddela särskilda före-
skrifter för miljöfarliga verksamheter. Eftersom denna reglering finns fyller villa-
servituten för dessa ändamål inte längre någon funktion. 
 
                                                
33 BFS 2011:26 s. 82 
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Ett exempel på ett villaservitut som i fastighetsregistret är benämnt “Villa och årlig 
avgäld” finns i följande köpeavtal undertecknat i Stockholm den 20 april 1927: 
 

“Boningshus och uthus må icke uppföras å tomt annat än efter av säljaren 
godkända ritningar. Tomtägaren är skyldig att väl underhålla å tomten upp-
förda byggnader.” 
“Till underhåll av vägar, allmänna platser, båtbryggor, diken, kloakledningar 
och sanitära eller andra anordningar, som kunna komma att utföras för tomt-
ägarnas och det blivande samhällets gemensamma behov erlägger köparen till 
säljaren eller säljarens rättsinnehavare den 1 juli varje år med början den 
1 juli 1927 ett belopp av 20 kr för varje tomt per år. Den vägskatt, som en-
ligt allmänna väglagen åsättes lägenhetens innehavare, gäldas av tomtägaren 
på sätt därom är föreskrivet.” 

 
Ett typiskt exempel på ett villaservitut med ändamål som idag regleras i detaljplaner 
finns i köpekontraktet 05-IM2-38/988 från Motala kommun: 
 

“Den försålda fastigheten får ej styckas utan skall för sig bebyggas.” 
  
Det motsvaras idag av en bestämmelse i 4 kap. 18 § PBL om att kommunen i en  
detaljplan får ”bestämma en största eller minsta storlek på fastigheter”. 
 
I köpekontraktet med beteckning NR 558/1965 står följande: 
 

“Fastigheten får icke användas till sjukvårdsinrättning, biograflokal, industri-
ell anläggning eller annan verksamhet, vars alster äro avsedda för försäljning; 
ej heller må å fastigheten idkas hotell-, pensionats- eller dansbanerörelse eller 
utskänkning eller öppen försäljning av något slag. Likaledes är det fastighetens 
ägare förbjudet att begagna fastigheten till upplagsplats, att därå hålla eller 
hysa hästar, nötkreatur, får, getter, svin, kaniner eller rävar, att å fastigheten 
anlägga höns- eller hundgård eller att å fastigheten upplägga avfall eller illa-
luktande ämnen.” 

 
I 9 kap. 11 § MB finns reglering avseende djurhållning inom planlagda områden. En-
ligt bestämmelserna är det möjligt för kommunen att kräva tillstånd för att vissa djur 
ska få hållas inom planlagda områden. Dessutom finns grannelagsrättsliga regler i 
3 kap. 1 § JB enligt vilka “Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga 
skälig hänsyn till omgivningen.” 
 
I servitutsavtalet 05-IM2-74/1820 finns ett villaservitut gällande olika typer av led-
ningar. 
 

“Ägaren till envar av de avstyckade fastigheterna är skyldig att utan särskild 
ersättning tillåta att över hans fastighet framdrages och för all framtid bi-
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behålles elektriska jordkablar och luftledningar, ledningar, som befinnas erfor-
derliga för dränering eller åstadkommande av erforderligt avlopp från angrän-
sande område och vattenledningar samt lämna tillträde till fastigheten för dyli-
ka ledningars anbringande samt för reparation och underhåll av desamma.”  

 
Detta är ett bra exempel på ett servitutsändamål som skulle kunna “lyftas ut” ur villa-
servitutet och bli ett servitut, eller en eventuell ledningsrätt, enligt dagens lagstift-
ning34. 

3.4 Problem med villaservitut 
De problem som villaservituten orsakar idag beror på att fastighetsregistret inte är 
helt uppdaterat och många oriktiga inskrivningar belastar fastigheter. Främst handlar 
det om inskrivningar av nyttjanderätter och servitut som inte fyller någon funktion i 
de fastigheter där de är inskrivna.35 Villaservitut utgör en del av de rättigheter som 
ligger kvar i fastighetsregistret trots att de har mist sin betydelse med tanke på den 
samhällsutveckling som skett sedan villaservitutens uppkomst36. Eftersom fastighets-
registret inte är helt uppdaterat förloras förtroendet för registret bland myndigheter, 
företag och enskilda, vilket är negativt då registret används i väldigt stor utsträck-
ning.37 
 
År 2000 visade ett förslag från Lantmäteriet på att det, då det infördes ett datoriserat 
fastighetsregister i Sverige, uppstod problem med att få med all information till det 
nya registret. Det ledde till en förenklad redovisning av inskrivna avtalsservitut i det 
datoriserade registret, vilket fick till följd att endast de tjänande fastigheterna har av-
talsservitutet redovisat på sin fastighet. För villaservitut innebär det att den härskande 
fastigheten ofta saknar uppgift om villaservitutet vilket leder till att ägarna ofta är 
ovetandes om vilka villaservitut som gäller för fastigheten.38 Saknade uppgifter i fas-
tighetsregistret medför även omfattande utredningsarbete vid förrättningar39. 
 
Vid lantmäteriförrättningar ställer de felaktiga inskrivningarna av villaservitut till med 
problem för lantmäterimyndigheterna, främst vad gäller nedlagd tid. Enligt en upp-
skattning av Lantmäteriet läggs det ungefär en timmes extra arbete per förrättning på 
att utreda felaktiga inskrivningar. Det bidrar till onödigt höga kostnader för sakägare 
eftersom förrättningsverksamheten fördyras i samband med utredningar kring de 
otydliga eller felaktiga inskrivningarna. Alla felaktiga inskrivningar ökar kostnaderna 
med cirka 20 miljoner kronor varje år för enbart statliga lantmäteriverksamheten. 
Villaservituten utgör cirka 6 % av de inskrivna, avtalsenliga rättigheterna. Förrätt-
ningar som berörs av villaservitut och utförs av statliga lantmäterimyndigheten fördy-
                                                
34 Hagström, K. Intervju 2013 
35 Ds 2010:43 s. 29 
36 ibid s. 13 
37 ibid s. 64-65 
38 ibid s. 49 
39 ibid s. 180 
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ras därför med cirka 1,2 miljoner kronor per år på grund av det merarbete de orsa-
kar.40  
 
Att villaservituten finns inskrivna i fastighetsregistret orsakar problem även i kom-
munala plan- och byggärenden. Det är viktigt för kommunala instanser att få tillgång 
till riktig information om fastigheter vid sådana ärenden eftersom kommunen annars 
kan göra en felaktig bedömning av vilka rättighetshavare som påverkas av plan- och 
byggärenden. Det leder till ökade kostnader för såväl enskilda som myndigheter.41 
 
Ett problem som kan uppstå i samband med upphävande av villaservitut är servitut 
som reglerar annat än vad som täcks av detaljplanen. Det finns villaservitut med be-
nämningen “Villa m.m.” som kan reglera annat än ändamål för bebyggelse. Det kan 
till exempel vara villaservitut som reglerar rätt till vatten- och avloppsledningar som 
fortfarande kan vara av betydelse, men okända för den härskande fastigheten.42 
 

                                                
40 Ds 2010:43 s. 12-14 
41 ibid s. 68 
42 ibid s. 180-181 
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4 Tillvägagångssätt för rensning av villaservitut 
 
Följande avsnitt redovisar olika sätt för rensning av villaservitut som besvärar fastigheter. Alterna-
tiven skiljer sig åt beroende på om både inskrivningen och rättigheten försvinner eller endast en av 
dem. 
   
 
Felaktig information i fastighetsregistret leder till onödigt utredningsarbete som kan 
undvikas om registret rensas. Det finns flera alternativ för att få fastighetsregistret 
mer tillförlitligt och rensat på oriktiga inskrivningar. Nedan följer en genomgång över 
olika alternativa tillvägagångssätt för att komma till rätta med problemet.  

4.1 Upphävande genom fastighetsreglering 
Som beskrevs i avsnitt 2.4 kan ett avtalsservitut, enligt 14 kap. 14 § JB, upphävas ge-
nom bestämmelserna om fastighetsreglering i FBL. Ett servitut som hindrar en fas-
tighet från att användas på ett ändamålsenligt sätt, och som inte kan avlägsnas genom 
ändring, får enligt 7 kap. 5 § FBL upphävas. Det är även möjligt att upphäva ett ser-
vitut som är uppenbart övergivet eller där det, på grund av ändrade förhållanden, inte 
längre fyller någon funktion. Villaservitut är typexempel på inskrivningar som inte 
längre fyller någon funktion på grund av den samhällsutveckling som skett sedan 
villaservituten bildades43.  
 
Nedan följer en lista över moment som ingår i tillvägagångssättet för upphävande av 
servitut genom fastighetsreglering: 
 
Ansökan enligt 4 kap. 8 § FBL - för att upphäva ett villaservitut krävs det att en an-
sökan inkommer till lantmäterimyndigheten. En ansökan ska innehålla uppgifter om 
önskad åtgärd samt ange de fastigheter som är berörda av åtgärden. Ansökan ska vara 
skriftlig och undertecknad av de sökande. I de fall då ansökan saknar nödvändiga 
uppgifter kan de sökande bli tvungna att komplettera ansökan så att den inte avvisas 
av lantmäterimyndigheten, vilket regleras i 4 kap. 9-10 §§ FBL. De som har rätt att 
ansöka om upphävande av servitut genom fastighetsreglering är, enligt 
5 kap. 3 § FBL, ägare av de fastigheter som berörs av regleringen. Enligt 
5 kap. 3 § 3st. FBL kan även kommunen ”påkalla fastighetsreglering som behövs för att 
mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt”.  
 
Ett servitut kan, i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd, upphävas utan en 
särskild ansökan. En förutsättning för detta är, enligt 7 kap. 10 § FBL, att en annan 
fastighetsbildningsåtgärd har nytta av upphävandet.      
 

                                                
43 Ds 2010:43 s. 13 
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Utreda sakägare enligt 4 kap. 11 § FBL – lantmäterimyndigheten ska, om det behövs 
med avseende på förhållanden eller förutsättningar för fastighetsbildningen, utreda 
vilka som är sakägare i förrättningen. Sakägare är ägare till berörda fastigheter eller 
någon som på annat sätt är berörd av förrättningen. 
 
Kallelse enligt 4 kap. 18 § FBL – samtliga kända sakägare, samt eventuella okända sak-
ägare, ska delges kallelse till det första sammanträdet om det inte finns anledning att 
tro att de ändå infinner sig. Delgivning ska, med stöd av 4 kap. 20 § FBL, ske i enlig-
het med delgivningslagens allmänna bestämmelser. Till sammanträdet ska sakägarna 
kallas i god tid. Samma regler gäller, enligt 4 kap. 19 § FBL, även för eventuella efter-
följande sammanträden med undantaget att okända sakägare inte behöver kallas   
ytterligare en gång. Har tid och plats för sammanträde angivits vid tidigare samman-
träde behöver inte kallelse till sakägare ske. 
 
Sammanträde enligt 4 kap. 14 § FBL – utgångspunkten är att sammanträde ska hållas 
med sakägare. Syftet med sammanträde är att informera sakägarna om ärendet samt 
ge dem möjlighet att yttra sig kring åtgärden. I de fall då det inte föreligger några hin-
der eller oförenliga intressen behöver sammanträde inte hållas.  
 
Uteblivet sammanträde enligt 4 kap. 15 § FBL – om sammanträde uteblir måste an-
sökningshandlingen delges de sakägare som inte ansökt om förrättningen. De ska få 
möjlighet att yttra sig i ärendet inom en utsatt tid. 
 
Förutsättningar för fastighetsbildning enligt 4 kap. 25 § FBL – förrättningen avslutas med 
att lantmäterimyndigheten tar ett fastighetsbildningsbeslut i ärendet. Beslutet ska  
innehålla ändringar i fastighetsindelningen, servitutsåtgärder samt information om 
eventuella byggnader som överförs från en fastighet till en annan. 
 
Överklagande enligt 15 kap. 6 § FBL – en skriftlig överklagan ska skickas in till lant-
mäterimyndigheten inom fyra veckor efter avslutad förrättning. De som har rätt att 
överklaga är sakägarna i förrättningen. 
 
Alla ovanstående steg ingår i handläggningstiden för fastighetsreglering. I genomsnitt 
tar en sådan förrättning cirka 40 veckor att behandla och slutföra, vilket medför en 
kostnad för den sökande44. Kostnaden varierar beroende på ärendets utsträckning 
och åtgärd samt ökar då det förekommer oklarheter eller oenigheter bland sak-
ägarna45. 

                                                
44 Lantmäteriet 2011 s. 18 
45 Avgifter, Lantmäteriet 2013 
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4.1.1 Ersättning	  vid	  upphävande	  av	  villaservitut	  
Enligt 5 kap. 10 § FBL ska ersättning betalas för den värdeförändring fastigheten 
genomgår vid upphävande av villaservitut. Det är lantmäterimyndigheten som fattar 
beslut huruvida ersättning ska utgå eller inte.46 
 
I Lantmäteriets allmänna råd, ”Ersättning vid servitutsåtgärder enligt fastighetsbildningslagen”, 
behandlas ersättningsfrågor vid upphävande av villaservitut. En eventuell ersättning 
för upphävande av villaservitut beräknas utifrån minskning i marknadsvärde för be-
rörd fastighet47. 
 
I de allmänna råden från Lantmäteriet gjordes en bedömning huruvida ersättning 
skulle utgå eller inte utifrån en kombination av ortprismetoden och detaljerade studi-
er av berörda villaservitut. Villaservituten grupperades efter dess karaktär, det vill 
säga vissa avsåg bebyggelse som försvårade plangenomförandet medan andra avsåg 
ändamål som reglerades av PBL och MB. Samtliga grupper konstaterades innehålla 
villaservitut som ansågs onyttiga och därmed inte berättigade till ersättning för varken 
tjänande eller härskande fastigheter.48 

4.2 Avtal enligt JB 
Det är även möjligt att upphäva ett avtalsservitut genom att ägarna av härskande och 
tjänande fastigheter träffar ett nytt avtal om upphävande av villaservitut. 
 
Vid upphävande av servitut upprättas ett nytt avtal som ska uppfylla formkraven i 
14 kap. 5 § JB. I och med avtalet upphör rättigheten att gälla, dock försvinner inte 
inskrivningen ur fastighetsregistret. Avtalet om upphävande gäller mellan parterna 
som upprättar avtalet, men inte mot tredje man. Är inskrivningen fortfarande kvar i 
fastighetsregistret, trots att rättigheten upphört att gälla, ska enligt 7 kap 11 § JB fas-
tighetsägaren meddela tredje man om upphävandet vid en försäljning. 
 
För att undvika godtrosförvärv, det vill säga att fastigheten köps i tron att ett servitut 
fortfarande gäller, bör en ansökan om dödning av inskrivningen skickas in till IM. 
Dödning sker med stöd av 23 kap. 6 § JB och behandlas mer utförligt nedan.            

4.3 Dödning 
Villaservitut, som har mist sin betydelse, kan i enlighet med 23 kap. 6 § JB dödas på 
ansökan av rättighetshavaren. Även ägaren till den belastade fastigheten kan ansöka 
om dödning i de fall rättigheten har upphört helt eller delvis. Vid dödning av servitut 
försvinner inskrivningen ur fastighetsregistret men som tidigare nämnts krävs avtal 
för att även rättigheten ska upphöra. Det kostar ingenting att döda en inskrivning, 
enligt 21 § IF, och det hanteras av IM. 

                                                
46 Nilsson, L. I., & Sjödin, E. 2003 s. 130 
47 Lantmäteriet 1978 s. 82 
48 ibid s. 83-84 
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Möjligheten att döda hela eller delar av en inskrivning, så som servitut eller nyttjande-
rätt, har funnits sedan år 1875. Det är dock inte många rättighetshavare som känner 
till gamla servitut och att de har mist sin betydelse, vilket medför att de inte ansöker 
om dödning.49  

4.4 Preklusion 
Förslag om en ny preklusionslag kom 26 februari 2013 och väntas träda i kraft 
1 juli 2013.50 Preklusion innebär att fastighetsregistret kommer rensas på oriktiga in-
skrivningar om inte en ansökan om förnyelse skickas in till IM senast den 
31 december 2018.51 Med preklusion kommer endast inskrivningen att försvinna, 
vilket innebär att rättigheten fortfarande belastar och är till förmån för fastigheter.52 
Fortsättningsvis antas att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2013. Mer om preklu-
sion presenteras i kapitel 5. 

                                                
49 Prop. 2012/13:76 s. 14-15 
50 ibid s. 1 
51 ibid s. 5 
52 ibid s. 5 
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5 Preklusionslagstiftning 
 
Följande kapitel innehåller en redogörelse av tidigare preklusionslagstiftning samt förslaget om en ny 
preklusionslag. Vidare följer en genomgång av bakgrund, genomförande samt konsekvenser av de 
tidigare lagarna. 
 
 
Preklusion innebär att alla inskrivningar som inte förnyas inom en viss tid förfaller. 
Preklusionslagstiftning används för att hantera oriktiga inskrivningar i fastighets-
registret så att detta uppdateras och endast innehåller relevant information. Den för-
sta preklusionslagen antogs år 1968 och följdes upp av en ny preklusionslag år 1981.53 
Nu är det aktuellt med ännu en ny preklusionslag för att få fastighetsregistret mer 
tillförlitligt.54 

5.1 Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för 
nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut 

5.1.1 Bakgrund	  
Avsikten med 1968 års preklusionslag var att rensa ut onödiga anteckningar och in-
aktuella inskrivningar ur fastighetsböckerna. Bakgrunden till detta var ett förslag som 
innebar införandet av ett förnyelsekrav för äldre inskrivningar avseende servitut, av-
komsträtter och nyttjanderätter. Anledningen till förslaget var att underlätta arbetet 
vid exempelvis fastighetsbildningsåtgärder. Förslaget innebar att inskrivningar gjorda 
före år 1935 skulle omfattas av förnyelsekravet.55 
 
De fastigheter som enligt fastighetsböckerna belastades av inskrivningar av inaktuella 
rättigheter hade i många fall ingen nytta av dem. Det gällde bland annat fastigheter 
som, efter att de genomgått fastighetsbildningsåtgärder, blivit belastade av oriktiga 
inskrivningar. En del rättigheter hade dessutom helt förlorat sin betydelse på grund 
av utgången upplåtelsetid eller som en följd av samhällsutvecklingen.56 Enligt 
prop. 1968:89 var många av rättigheterna servitut som blivit betydelselösa och därför 
borde rensas bort. Särskilda svårigheter förekom gällande just betydelselösa servitut, 
då de vanligtvis gällde för all framtid samtidigt som det ofta fanns många härskande 
fastigheter i servitutsförhållandena. Dessutom saknade servituten ofta uppgift om 
vilka fastigheter som var härskande, vilket var särskilt vanligt för villaservitut som 
uppkommit genom exploateringskontrakt. Dödning av rättigheter av detta slag an-
sågs i princip omöjligt just på grund av avsaknaden av registrerade härskande fastig-

                                                
53 Ds 2010:43 s. 11 
54 Prop 2012/13:76 s. 1 
55 Ds 2010:43 s. 153-154 
56 ibid s. 153 
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heter. En rensning av registret genom en preklusionslag ansågs vara den bästa åtgär-
den att genomföra och något som förr eller senare skulle bli ofrånkomligt.57 

5.1.2 Genomförande	  
Förslaget blev till stor del det som låg till grund för preklusionslagen. Åtgärder för att 
få bukt med problemen var motiverade då det ansågs klargjort att inaktuella rättig-
heter ställde till problem för alla berörda. Eventuella rättsförluster ansågs inte vara ett 
problem då de flesta inskrivningarna berörde kraftledningar och teleledningar. Rättig-
hetshavarna för dessa ledningar ansågs vara väl införstådda i frågan och bevakade 
sina ledningar väl. Däremot skulle de drabbas av ett omfattande arbete för att utreda 
sina rättigheter. Övriga rättigheter, med enskilda fastighetsägare som rättighetshavare, 
var dock inte lika bra bevakade varför en del rättsförluster kunde förekomma. Lös-
ningen på detta problem blev en lång tidsperiod samt ett enkelt tillvägagångssätt för 
förnyelse.58  
 
Den nya preklusionslagen trädde i kraft den 1 juli 196859. Tidpunkten för vilka in-
skrivningar som berördes av förnyelsekravet bestämdes till den 1 januari 1918 och 
gällde nyttjanderätter, avkomsträtter och servitut inskrivna innan dess. Förnyades inte 
inskrivningarna under år 1970 skulle de förfalla. Inteckningar som gällde i fler än en 
fastighet behövde förnyas i alla berörda fastigheter för att inte förfalla i någon av 
dem.60 För att inskrivningen skulle förnyas krävdes en ansökan av rättighetshavaren 
eller annan som berördes av rättigheten. Det skulle ske senast på den sista inskriv-
ningsdagen år 1970.61  

5.1.3 Konsekvenser	  
Många kritiska synpunkter kom in redan när förslaget var ute på remiss. Kritiken 
riktades bland annat mot att ett utredningsarbete kunde bli väldigt omfattande för 
rättighetshavare samt att en preklusionslag kunde äventyra rättssäkerheten. En del 
inskrivningar som fortfarande hade betydelse kunde försvinna i förnyelseprocessen.62  
 
Ingen utvärdering av denna preklusionslag genomfördes. Det utfördes inte heller 
någon sammanställning av hur många rättigheter som förnyats eller om några rätts-
förluster hade uppstått. Trots bristen på uppgifter antogs att 1968 års preklusionslag i 
det stora hela hade fungerat på ett bra sätt och att det inte fanns några principiella 
hinder mot införandet av framtida preklusionslagar.63 

                                                
57 Prop.1968: 89 s. 20 
58 Ds 2010:43 s. 154-155 
59 ibid s. 157 
60 1 § Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut 
61 2 § Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut 
62 Ds 2010:43 s. 154 
63 ibid s. 166 
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5.2 Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för 
nyttjanderätt och servitut 

5.2.1 Bakgrund	  
Ett förslag från Domstolsverket låg till grund för 1981 års preklusionslag, Lagen 
(1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut. Lagen 
skulle precis som 1968 års preklusionslag ge en möjlighet att avföra inskrivningar 
äldre än 50 år. Precis som den tidigare lagen fanns en sista dag för förnyelse av in-
skrivningar, vilken bestämdes till den sista inskrivningsdagen år 1982.64 

5.2.2 Genomförande	  
Lagen omfattade endast fastigheter som innan den 1 juli 1968 hade avskilts från sam-
fälld mark. Inskrivningar som gjorts efter detta datum behövde inte förnyas då det, 
enligt uppgifter från Lantmäteriet, endast var cirka 20-30 % av de avstyckade fastig-
heterna som berördes av oriktiga inskrivningar. I 70-80 % av avstyckningarna hade 
rättigheterna kunnat intygas bort då de inte berörde den avstyckade delen. I samma 
fråga gjorde Domstolsverket en uppskattning som visade på att upp till 90 % av av-
styckningarna efter år 1968 hade kunnat hållas fria från inskrivningar, vilket ytter-
ligare motiverade att inskrivningar efter år 1968 inte skulle beröras av den nya preklu-
sionslagen.65 
 
Inskrivningar behövde inte förnyas enligt denna lag om de redan hade förnyats enligt 
1968 års preklusionslag, lagen (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för  
nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut.66  
 
Enligt Domstolsverket fanns före den 1 juli 1968 ett väldigt stort antal inskrivningar 
som, vid exempelvis avstyckningar, egentligen inte hade någon betydelse men ändå 
kom att belasta styckningslotter. En stor fördel med denna preklusionslagstiftning 
var att komma i ordning med de problem som detta ställde till med och därmed även 
minska arbetsbelastningen vid förrättnings- och inskrivningsarbeten. Den största 
nackdelen med preklusionslagstiftningen var, enligt Domstolsverket, att en stor    
arbetsinsats rörande bevakning och utredning av rättigheter ålades rättighetshavar-
na.67 

5.3 Proposition 2012/13:76 – Ett mer tillförlitligt fastig-
hetsregister 

Den 21 februari 2013 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som be-
handlar fastighetsregistrets tillförlitlighet. Syftet med propositionen är att motverka 
förekomsten av inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret.68 Förslaget innebär att 
                                                
64 Ds 2010:43 s. 162 
65 ibid s. 166 
663 § Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut 
67 Ds 2010:43 s. 163 
68 Prop. 2012/13: 76 s. 1 
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vissa inskrivningar, äldre än 50 år, kommer försvinna ur fastighetsregistret om inte 
förnyelse anmäls skriftligt till IM innan 31 december 2018. Anledningen till att an-
mälningsperioden är fem år är kopplat till att nyttjanderätter, det vill säga avtal mellan 
personer rörande rätt att nyttja annans egendom, inte är bindande längre än 50 år. 
Eftersom många nyttjanderätter har bildats innan år 1968 upphör de att gälla senast 
år 2018, vilket minskar risken för rättsförluster.69 Innan år 1968 var det inte heller 
möjligt att intyga bort rättigheter, varför det finns många oriktiga rättigheter från åren 
innan 196870. En anmälningsperiod på fem år ger även rättighetshavarna god tid att 
få information och utarbeta ett effektivt tillvägagångssätt för att hitta rättigheter som 
ska förnyas71. 
 
De som har rätt att förnya sina inskrivningar är rättighetshavaren samt “andra vars rätt 
berörs”. “Andra vars rätt berörs” kan till exempel vara fastighetsägare, eller banker som 
har panträtt i de härskande fastigheterna. Anmälan ska vara skriftlig och skickas in till 
IM. Den ska innehålla uppgifter om vilken inskrivning det angår och i vilka fastig-
heter det finns en önskan om att inskrivningen ska finnas kvar. Har en sådan anmä-
lan inte kommit in den 31 december 2018 försvinner inskrivningen från fastighets-
registret.72 
 
Villaservitut är en sådan inskrivning som med det nya lagförslaget kommer att rensas 
bort från fastighetsregistret eftersom de anses inaktuella med tanke på den samhälls-
utveckling som skett sedan början av 1900-talet. Med den nya preklusionslagen 
kommer endast inskrivningen försvinna ur fastighetsregistret.73 Det leder till att villa-
servituten kommer bli oinskrivna avtalsservitut i framtiden. Villaservituten måste då 
fortfarande utredas, men de blir svåra att hitta eftersom de kommer att saknas i fas-
tighetsregistret.74 Den nya preklusionslagen som föreslås träda i kraft i juli 2013 gäller 
inskrivningar av servitut, nyttjanderätter samt avkomsträtter som beviljats innan 
1 juli 1968.75 
 
För att i framtiden undvika problem med oriktiga inskrivningar föreslår propositio-
nen även att rättighetshavaren ska bli skyldig att ansöka om dödning av en inskriv-
ning då den, helt eller delvis, upphört att gälla. Från det att rättigheten upphörde att 
gälla ska IM ha in en ansökan om dödning från rättighetshavaren inom tre månader. 
Ansöker inte rättighetshavaren om dödning hos IM kan denne vid vite tvingas att 
ansöka om dödning eller bevisa att rättigheten inte har upphört. Detta är ett steg i 
riktning mot att det i framtiden inte ska ligga kvar inaktuella rättigheter i fastighets-

                                                
69 Prop. 2012/13: 76 s. 19-20 
70 Ds 2010:43 s. 18 
71 Prop. 2012/13: 76 s. 19-20 
72 ibid s. 26-27 
73 ibid s. 14-15 
74 Thimberg, K. Intervju 2013 
75 Prop. 2012/13:76 s. 19 
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registret.76 Det kommer bli möjligt att kräva vite i och med det nya förslaget som  
innebär lagändringar i 23 kap. 6 § JB samt en ny paragraf 23 kap. 6a § JB som reglerar 
ansökningstiden för dödning77. 
 
Preklusion skulle innebära en engångskostnad på 1,5 miljoner kronor för IM vad 
gäller hantering av bland annat inkommande förnyelseansökningar. Ytterligare kost-
nader på omkring 0,5 miljoner kronor uppstår för att ta bort inskrivningar då förny-
else inte önskats. Därutöver tillkommer 2 miljoner kronor för informationsspridning 
angående förnyelsekravet.78 
 
 
 

                                                
76 Prop. 2012/13: 76 s. 28 
77 ibid s. 58 
78 ibid s. 40 
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6 Undersökning 
 
Nedan följer en sammanställning över den enkät som skickades ut till kommunala lantmäterimyn-
digheter samt kontor inom statliga lantmäterimyndigheten. Intervjuer genomfördes därefter med ut-
valda lantmäterimyndigheter. 
 

6.1 Enkätundersökning 

6.1.1 Metod	  för	  enkätundersökningen	  
Målet med enkäten var att ta reda på hur många lantmäterimyndigheter i landet, 
kommunala samt statliga, som har erfarenhet av villaservitut. Syftet med enkäten var 
att kunna göra ett urval bland lantmäterimyndigheter för vidare kontakt. Enkäten 
skickades ut till samtliga kommunala lantmäterimyndigheter i Sverige. Det skickades 
även ut till alla överlantmätare inom Lantmäteriet för att få svar från alla regioner. 
Totalt har 46 enkäter skickats ut och av dessa har 27 stycken, det vill säga 59 %, av 
som mottagit enkäten svarat. Ytterligare fem lantmäterimyndigheter har meddelat att 
de avstått från att besvara enkäten då erfarenhet av villaservitut saknats. 
 
Alla frågor som förekom i enkäten redovisas i sin helhet nedan. Svaren på frågorna 
har tolkats eftersom det inte fanns färdiga svarsalternativ i enkäten. Därefter sam-
manställdes de under lämpliga staplar i diagrammen nedan. Av de svarande saknar 
36 % villaservitut inom det geografiska område där de arbetar, men har ändå besvarat 
frågorna utifrån åsikter och tidigare erfarenheter. I avsnitt 6.1.2 redovisas inte samt-
liga svar i sin helhet eftersom respondenterna antingen givit information utöver den 
ställda frågan eller aldrig har hanterat villaservitut. 

6.1.2 Hur	  hanterar	  Ni	  villaservitut	  vid	  förrättningar?	  
I de områden där villaservitut förekommer hanteras de på olika sätt från fall till fall. 
De flesta är överens om att villaservituten idag har mist sin betydelse, men att en ut-
redning måste göras vid förrättningar för att säkerställa att de faktiskt är betydelse-
lösa. Fyra svarande hanterar villaservitut i enlighet med dagens regelverk, det vill säga 
en prövning genomförs för att se om servitutsrekvisiten är uppfyllda. Utifrån detta 
sker en bedömning huruvida fastighetsbildning är en möjlig åtgärd eller inte.  
 
Bortintygande av villaservituten sker hos tre av de svarande. Det medför att styck-
ningslotterna i fortsättningen inte blir berörda och förhindrar att onödiga servitut 
sprids vidare. Ett alternativ till bortintygande är att beställa avtalet från IM och in-
formera sakägarna om möjligheten att själva träffa avtal om upphävande av hela eller 
delar av servituten. Det ska sedan skickas in till IM som då kan ta bort inskrivningen 
ur fastighetsregistret.  
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Endast två respondenter försöker informera sakägare om möjligheten att ansöka om 
upphävande av villaservitut genom fastighetsreglering och på så sätt eliminera orikti-
ga villaservitut.  

6.1.3 Anser	  Ni	  att	  villaservituten	  försvårar	  genomförandet	  av	   förrättningsar-‐
betet?

	  
 
Diagram 1: Enkätfråga 2 

Majoriteten av de som besvarade enkäten är överens om att villaservituten försvårar 
genomförandet av förrättningsarbetet. Mycket tid spenderas på att utreda villaservitu-
tens betydelse samt att försöka få villaservituten att inte spridas vidare vid till exem-
pel avstyckningar. Det är dock inte endast vid avstyckningar de kan försvåra arbetet 
utan de ställer till problem i samtliga ärendetyper eftersom lantmätaren aktivt måste 
ta ställning till servitutet och hanteringen kring det. Att upphäva servituten genom 
fastighetsreglering kan vara mycket tidskrävande eftersom det ofta är svårt att reda ut 
förhållandena mellan tjänande och härskande fastigheter. 
 
I två kommuner innebär villaservituten att belastade fastigheter inte får bebyggas 
utan medgivande från den härskande fastigheten, vilket tar tid att hantera och bevaka 
vid förrättningar. Eftersom villaservituten utgörs av negativa servitut är det vissa åt-
gärder som inte får genomföras då de strider mot bestämmelserna i villaservitutet. 
Det förekommer områden som inte får bebyggas enligt villaservitutet och det är då 
inte möjligt att stycka av ett sådant område utan att hantera villaservitutet på något 
sätt. 
 
Hela 10 av 27 svarande anser att villaservituten fördröjer och fördyrar förrättnings-
arbetet. Tid ödslas på att utreda villaservituten trots att de oftast inte har någon bety-
delse idag. Utöver detta måste lantmäterimyndigheter besvara frågor från mäklare 
och fastighetsköpare som uppstår vid försäljning av fastigheter. Det råder även okun-
skap om villaservituten bland lantmätarna och det händer att osäkerhet kring rätts-
läget uppstår. 
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Det förekommer även meningar om att villaservituten inte försvårar förrättnings-
arbetet och att de hanteras precis som andra gamla inskrivna rättigheter. Hanteringen 
av alla dessa gamla rättigheter tar en viss tid men det försvårar inte förrättnings-
arbetet. 

6.1.4 Anser	  Ni	  att	  villaservituten	  fyller	  någon	  funktion	  i	  dagsläget?	  

 
Diagram 2: Enkätfråga 3 

På frågan om villaservituten fyller någon funktion i dagsläget är det övervägande sva-
ret nej. Många menar att det som en gång reglerades i villaservituten nu regleras i 
PBL, MB, JB samt med grannelagsrättsliga regler och att de därmed är högst olämp-
liga att ha kvar som rättigheter. 
 
Det förekommer dock åsikter av annat slag som menar att negativa servitut, så som 
villaservitut, kan fylla funktion även i dagsläget. Det motiveras med att villaservituten 
ibland innehåller ändamål som fortfarande har betydelse, till exempel förhållnings-
regler, spikförbud, etc. 
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6.1.5 Har	  Ni	  någon	  gång	  genomfört	  en	  ”rensning”	  bland	  villaservituten?	  

 
 

Diagram 3: Enkätfråga 4 

Med rensning menas här att i ett sammanhang få bort ett flertal inskrivningar inom 
ett större område.  
 
Den enda svarande som genomfört en rensning av villaservitut är lantmäterimyndig-
heten i Huddinge kommun. De genomförde en förrättning år 2005 då de upphävde 
alla villaservitut som tillkommit före år 1954. Dessa villaservitut reglerade huvudsak-
ligen fastigheters användning och bebyggande. 
 
Utöver lantmäterimyndigheten i Huddinge är det ett övervägande nekande svar på 
frågan vad gäller rensning, dock har flertalet kommuner upphävt villaservitut vid  
enstaka förrättningar eller efter yrkande från fastighetsägare som varit förmånstagare 
till servituten. Rensning av villaservitut i kommunerna är dock inte vanligt före-
kommande.  

6.2 Intervjuundersökning 

6.2.1 Metod	  för	  intervjuundersökning	  
Målet med intervjuundersökningen var att följa upp de enkätsvar som på något sätt 
skiljde sig från mängden avseende hantering, behov av rensning etc. Intervjuer har 
skett med sex kommunala lantmäterimyndigheter (Sandviken, Uppsala, Täby, Stock-
holm, Huddinge och Södertälje). Med anledning av att enkäten resulterade i endast 
ett omfattande agerande, utfört av lantmäterimyndigheten i Huddinge, har även en 
fördjupad intervju utförts med den förrättningslantmätare som var ansvarig för för-
rättningen. Utöver det diskuterades ämnet på ett möte med kommunala lantmäteri-
myndigheten i Nacka.  
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Då Lantmäteriets enkätsvar var väldigt få genomfördes, efter råd av kontaktpersoner, 
dessutom intervjuer med två utvalda förrättningslantmätare med erfarenhet av villa-
servitut från statliga lantmäterikontoret i Liljeholmen.  
 
Intervjuerna har skett genom personliga möten eftersom det resulterar i mycket in-
formation med begränsad risk för missförstånd. Personerna som intervjuats har fått 
svara fritt på de stödfrågor som framtagits, se bilaga 2. Genom ett sådant upplägg har 
vidare diskussioner kring frågorna kunnat ske.  
 
Nedan följer en redogörelse av intervjuerna där svaren sammanställts och jämförts. 
Svaren på frågorna presenteras inte kommun för kommun, utan svaren är uppdelade 
efter de frågor som ställts. Kapitlet avslutas med genomgång av ett rättsfall där upp-
hävande av ett villaservitut överklagades.  

6.2.2 Hantering	  av	  villaservitut	  
Hur ofta villaservitut förekommer varierar på olika platser eftersom det beror på hur 
tätorterna vuxit fram. De flesta villaservituten härstammar från 1910-1920-talen då 
markexploatörer köpte upp stora markområden i tätorterna. När bebyggelsen upp-
kom fanns det inte så mycket reglering kring exempelvis utfarter och vatten- och  
avloppsledningar. Servitut skapades för sådana ändamål för att ge fastighetsägare rät-
tighet att använda utfarter, dra ledningar över andra fastigheter etc.79  
 
Villaservitut förekommer väldigt sällan i en del kommuner, exempelvis Södertälje, 
där andelen förrättningar som berördes av villaservitut vid en viss tidpunkt låg under 
1 %. De genomför vanligtvis ingen större utredning av villaservituten vid förrätt-
ningar eftersom de sällan fyller någon funktion och därmed endast skulle medföra en 
extra kostnad för sakägarna. Då villaservituten i Södertälje inte innehåller några 
styckningsförbud, vilka skulle behöva hanteras vid en förrättning, belastar de även 
styckningslotten efter genomförd förrättning. Villaservitut förekommer i väldigt liten 
utsträckning även i Uppsala kommun. Lantmäterimyndigheten behöver därför van-
ligtvis inte ta ställning till dem i förrättningar. Det har dock förekommit villaservitut i 
förrättningar där delar av servitutet, innehållande styckningsförbud och byggnads 
placering, har upphävts. 
 
Villaservituten förekommer mer frekvent i till exempel Järfälla kommun där de på-
träffas i ungefär 20-30 % av alla förrättningar80. I Täby förekommer villaservitut i   
30-40 % av förrättningarna som lantmäterimyndigheten handlägger. I förrättningarna 
som handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka påträffas villaservitut i minst 50 % 
av fallen, vilket medför att nästan alla avstyckningar och fastighetsregleringar kräver 
utredningar av villaservituten. År 2008 upphävde en förrättningslantmätare villa-

                                                
79 Olsson, R. Intervju 2013 
80 Karlsson, V. Intervju 2013 
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servitut inom Nacka kommun. Upphävandet överklagades och en redogörelse av det 
rättsfallet följer i avsnitt 6.2.8. 
 
En del av villaservituten i Täby intygas i dagsläget bort vid avstyckningar. Vanligtvis 
tillfrågas fastighetsägarna huruvida de vill att villaservitut ska finnas kvar eller intygas 
bort vid en avstyckning. Det förekommer dock att fastighetsägarna inte tillfrågas och 
rättigheten följer med till styckningslotten. Vid ansökan om fastighetsbildning upp-
täcker en del fastighetsägare själva servituten och önskar att de rensas bort. I sådana 
fall intygas de bort på både stamfastighet och styckningslott om ändamålet för villa-
servitutet uppenbarligen inte fyller någon funktion idag. Rättigheten rensas vanligtvis 
bort från stamfastigheten endast om fastighetsägaren själv begär det. 
 
Hanteringen av villaservitut inom Lantmäteriet skiljer sig från handläggare till hand-
läggare beroende på hur mycket utredning som krävs. Många servitut innehåller ex-
empelvis styckningsförbud, vilket måste hanteras då en ansökan om avstyckning 
kommer in. Det optimala vid sådana tillfällen är att upphäva servitutet för att genom-
föra åtgärden. Kräver villaservituten mycket tid i en förrättning kan dock en överens-
kommelse om upphävande skickas ut till sakägare för att förkorta handläggningsti-
den.  Finns däremot en detaljplan som medger avstyckning behöver inte villaservitu-
tet beaktas.81 
 
Vid fastighetsreglering hanterar lantmäterimyndigheten i Stockholm villaservitut en-
ligt 7 kap. 29 § JB. Vad gäller fastighetsreglering hanterar statliga lantmäterimyndig-
heten villaservituten på samma sätt som kommunala lantmäterimyndigheten i Stock-
holm82. 
 
Lantmäterimyndigheten i Södertälje har utformat en mall för medgivande om upp-
hävande av villaservitut. Enligt mallen medges upphävande av villaservitut utan att 
ersättning utgår. Övriga intervjuade lantmäterimyndigheter har inte tagit ställning till 
ersättningsfrågan i de förrättningar där villaservitut berörts. Det motiveras bland an-
nat med att villaservituten i många fall inte behandlas i förrättningarna. Vid ett tillfälle 
har ersättning begärts av en sakägare, men efter en genomgång av ersättningsregler 
drogs anspråket tillbaka83.   
 
Vad gäller preklusion har samtliga intervjuade haft åsikter i frågan. Den första reak-
tionen på förslaget om preklusion var positiv. Uppfattningen ändrades dock efter 
förtydligande angående innebörden av åtgärden. Den gemensamma uppfattningen 
var att preklusion inte löser problemen eftersom rättigheten fortfarande finns kvar 
och ett bättre alternativ skulle vara att även upphäva rättigheten.  

                                                
81 Karlsson, V. Intervju 2013 
82 Olsson, R. Intervju 2013 
83 Blohm, N. Intervju 2013 
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6.2.3 Tid	  och	  resurser	  
Ibland krävs extra tid och resurser för att utreda vilken betydelse villaservitut har. 
Vanligtvis berörs fastigheterna i Täby kommun endast av ett villaservitut. Det finns 
dock exempel på förrättningar där en fastighet varit belastad med upp till nio villa-
servitut som var och ett krävde utredning. Ett än större problem, och det som kräver 
mest resurser avseende villaservitut, är alla frågor från fastighetsägare och mäklare 
som uppkommer i samband med försäljning av fastigheter. Det beror på att de flesta 
villafastigheterna i Täby kommun är berörda av villaservitut. 
 
Lantmäterimyndigheten i Södertälje beställer alltid hem villaservituten för att se vad 
de innehåller. Då de alltid går vidare till stamfastigheten lägger de inte så mycket   
extra tid på att utreda dem. Det skulle dock behövas om villaservituten ska hanteras. 
På lantmäterimyndigheten i Sandviken är det uppenbart att ju mer erfarenhet en per-
son har av en viss kommun, desto mindre tid läggs ner på att utreda villaservituten. 
De anser dock inte att arbetet ska vara personrelaterat då det är viktigt att alla delar 
med sig av sina kunskaper för att underlätta handläggningen. 
 
På lantmäterimyndigheten i Nacka lägger lantmätarna inte ner mer tid än nödvändigt 
på att utreda villaservituten då de dyker upp vid förrättningar. Ett problem är dock 
den tid som spenderas på till exempel telefonsamtal från mäklare som inte kan debi-
teras någon.  

6.2.4 Behov	  av	  upphävande	  
Den kommunala lantmäterimyndigheten i Täby ser ett behov av att genomföra en 
rensning av villaservituten eftersom de ofta förekommer i förrättningar inom kom-
munen. Lantmäterimyndigheten i Sandviken anser sig också ha ett behov av att upp-
häva villaservitut så att registret rensas och endast korrekta uppgifter ligger kvar. Det 
som inte stämmer i modern tid behöver inte redovisas i registret. Dessutom anser 
lantmäterimyndigheten i Sandviken att hänsyn bör tas till bestämmelsen i 
23 kap. 6 § JB, som innebär att eventuella felaktigheter i registret bör rättas till. 
Lantmäterimyndigheten i Nacka anser att även deras behov av upphävande av villa-
servitut är stort med hänsyn till de problem de orsakar. 
 
Lantmäterimyndigheten i Stockholm anser att villaservituten är ett störande moment 
vid förrättningar på grund av utredningsskyldigheten. De ser dock inte att behovet av 
en rensning bland villaservituten finns inom kommunen eftersom servituten inte har 
någon betydande funktion i nutid. Samma inställning har lantmäterimyndigheten i 
Södertälje som menar att inget stort behov av att få bort villaservituten finns, men de 
anser samtidigt att en rensning skulle underlätta handläggningen.  
 
Statliga lantmäterikontoret i Liljeholmen har med jämna mellanrum diskuterat frågan 
om en rensning med en del kommuner. I samband med detta har information om 
varför det bör göras samt vad det leder till presenterats. Då kommunerna som stora 
fastighetsägare är inblandade i många förrättningar leder allt utredningsarbete avse-
ende villaservituten indirekt till stora kostnader för dem. Då även en eventuell rens-
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ning kostar pengar ser många kommuner det som en kostnad som de gärna skjuter 
upp. Lantmäteriet kan inte själva påbörja en rensning av servituten genom officialini-
tiativ, det krävs ett yrkande från en sakägare som skickar in en ansökan, vilket leder 
till problem då kommunerna inte är beredda att stå för kostnaderna.84  
 
Ett alternativ för att bli av med villaservituten är att ägaren till den härskande fastig-
heten meddelar IM om att servitutet bör dödas. Problemet med det kan vara att en-
skilda fastighetsägare vanligtvis inte vet om att de har villaservitut kopplade till sin 
fastighet och därför inte vet att möjligheten finns. Kommunerna däremot bör veta 
att detta är möjligt att genomföra då de har egna lantmätare och, som tidigare 
nämnts, ofta är stora fastighetsägare.85 Vid ett tillfälle har fastighetsägarna själva öns-
kat att ett villaservitut ska gå vidare och belasta även styckningslotten, men utöver 
det är det ingen som brukar åberopa dessa servitut.86 

6.2.5 För-‐	  och	  nackdelar	  med	  upphävande	  
Den samlade uppfattningen bland lantmäterimyndigheterna i Stockholm, Sandviken, 
Södertälje och Täby är att fördelarna med att ta bort villaservituten skulle överväga 
nackdelarna som eventuellt kan uppstå. 
 
Den främsta fördelen med att få bort villaservituten menar Stockholms lantmäteri-
myndighet är att fastighetsregistret rensas på oriktiga rättigheter som väldigt sällan 
har någon betydelse. Registret bör endast innehålla den information som är relevant. 
Förekommer ett villaservitut i en förrättning har lantmäterimyndigheterna en utred-
ningsskyldighet vilket innebär att villaservitutet alltid måste beaktas. Lantmäteri-
myndigheten i Stockholm menar att om registret rensas från villaservitut försvinner 
en belastning på fastigheten vilket alltid är en fördel. 
 
Åsikterna angående nackdelar med upphävande varierar en del. Sandvikens lantmäte-
rimyndighet anser att det inte finns några nackdelar med ett upphävande, då ingen 
hävdat dessa servitut hittills. Åsikten delas av lantmäterimyndigheten i Täby kommun 
som tillägger att ett villaservitut endast har åberopats en gång under de senaste 
30 åren inom kommunen. Det innebär att de flesta villaservituten är utan betydelse 
och inte behöver vara till besvär för mäklare, fastighetsägare samt eventuella köpare. 
 
Lantmäterimyndigheten i Södertälje kan inte se några nackdelar för deras del, men 
eventuellt kan det finnas nackdelar för de kommuner som fortfarande äger sina egna 
el-, vatten- och avloppsledningar. Är en kommunal fastighet härskande för villaservi-
tutet kan de fortfarande ha nytta av de servitut som innehåller insprängda rättigheter 
rörande rätt att lägga ner ledningar på de tjänande fastigheterna. Är det däremot 
kommunala bolag som äger el- och vattenledningar är de troligtvis inte ägare till 
härskande fastigheter och har därmed ingen rätt att hävda villaservituten. 

                                                
84 Olsson, R. Intervju 2013 
85 ibid 
86 Karlsson, V. Intervju 2013 
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Stockholms lantmäterimyndighet är av en annan uppfattning, nämligen att det skulle 
innebära en omfattande utredning för att ta reda på vilka som är berörda av villaser-
vituten. Kommunen eller sakägare måste vara beredda att ta kostnaderna för utred-
ningarna så att villaservituten kan upphävas. Det är inte prioriterat idag då villaservi-
tuten numera inte har någon betydande rättsverkan.  
 

Vad gäller för- och nackdelar med villaservitut kan Lantmäteriet inte se några förde-
lar med villaservitut. Däremot är de främsta nackdelarna att de tar tid och kostar 
pengar, vilket drabbar sakägarna. Villaservitut är rättigheter som berörs i förrättning-
arna och därför måste hanteras på något sätt. Det ställer till med besvär eftersom de 
egentligen inte fyller någon funktion idag. Finns det villaservitut med insprängda rät-
tigheter som vatten- och avloppsledningar är det bättre att renodla dessa servitut och 
upphäva det som inte har någon betydelse idag.87 

6.2.6 Tillvägagångssätt	  vid	  upphävande	  
Lantmäterimyndigheten i Täby säger att en eventuell rensning inom kommunen skul-
le kunna ske genom en fastighetsreglering för att på så sätt upphäva villaservituten. 
En ansökan från exempelvis exploateringsenheten skulle inhämtas för möjlighet att 
genomföra en sådan förrättning. Ett vanligt problem vid upphävande av servitut är 
att ta reda på vilken fastighet som är den härskande i servitutsförhållandet. Det pro-
blemet har dock inte lantmäterimyndigheten i Täby eftersom det oftast är kommu-
nen som är ägare till de härskande fastigheterna.  
 
Södertälje anser att ett liknande tillvägagångssätt som Täby föreslår skulle vara en bra 
idé. Det är dock inte aktuellt i dagsläget då det kostar pengar som kommunen måste 
vara beredd att lägga ut för detta ändamål. Det hade eventuellt varit mer aktuellt om 
villaservituten inom kommunen hade upprättats för andra ändamål, exempelvis 
styckningsförbud, vilka måste hanteras varje gång de dyker upp i en förrättning. 
 
Lantmäterimyndigheten i Sandviken har endast villaservitut där Sandvik AB är ägare 
till härskande fastigheter. Ett tillvägagångssätt för att rensa inskrivningarna av villa-
servituten är att Sandvik AB ansöker om dödning av samtliga inskrivningar som idag 
inte behövs. Stockholms lantmäterimyndighet är också av uppfattningen att dödning 
skulle vara ett bra alternativ för att rensa bort inskrivningarna av villaservituten. 
 
Ett alternativ till dödning är, enligt lantmäterimyndigheten i Stockholm, upphävande 
av servitut genom fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering fordras dock att en an-
sökan inkommer till lantmäterimyndigheten. Efter en sådan ansökan måste en utred-
ning av villaservitut ske för att kända och okända sakägare ska kunna kallas till ett 
sammanträde. 

                                                
87 Karlsson, V. Intervju 2013 
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6.2.7 Genomförande	  av	  upphävande	  
År 2005 genomförde lantmäterimyndigheten i Huddinge en lantmäteriförrättning där 
alla villaservitut, uppkomna innan år 1956, upphävdes genom fastighetsreglering i 
enlighet med FBL. Anledningen till att ett upphävande av villaservituten ägde rum 
var främst tidsåtgången vid förrättningar då antalet villaservitut i kommunen var väl-
digt högt. Huddinge hade vid det tillfället ungefär 9 000 villaservitut i kommunen. 
Eftersom villaservitut oftast inte nämns i fastighetsregistret för de härskande fastig-
heterna antogs att cirka 100 000 fastigheter i Huddinge kommun var berörda av villa-
servitut.  
 
När en fastighet, belastad med villaservitut, var ute för försäljning kontaktades lant-
mäterimyndigheten i Huddinge av mäklare och köpare som ville ta reda på inne-
börden av villaservitutet. Utöver detta lades arbete också ned vid avstyckningar då 
fastigheten berördes av ett villaservitut.  Uppskattningsvis lades cirka två timmar per 
ärende för att utreda villaservituten. Eftersom villaservituten allt som oftast inte  
längre fyller någon funktion ansåg lantmäterimyndigheten i Huddinge att all tid som 
lades ned på att utreda villaservituten var onödig tid och därför ansökte kommunen 
om att få villaservituten upphävda. Den arbetstid som lades ner enbart för att besvara 
frågor vid försäljningar illustreras med följande exempel:88 
 
I Huddinge kommun var cirka 9 000 fastigheter enligt fastighetsregistret berörda av villaservitut. 
En fastighet säljs i snitt vart artonde år, vilket för lantmäterimyndigheten i Huddinge innebar 
500 försäljningar per år och i genomsnitt inkom två samtal per försäljning. Detta innebar 
1 000 samtal per år och varje samtal uppskattades ta cirka 15 minuter, inklusive det avbrotts-
besvär som uppstod i det arbete som lantmätaren för tillfället genomförde. Med dessa siffror som 
exempel lade lantmäterimyndigheten ner 250 timmar per år enbart på telefonsamtal med frågor om 
villaservituten. Det medförde ett intäktsbortfall med 312 500 kronor per år, beräknat med ett tim-
pris på 1 250 kronor.89 
 
För att genomföra en förrättning och upphäva villaservitut fordras en ansökan om 
fastighetsreglering. Denna ansökan kom från ordförande i plan- och byggnämnden i 
Huddinge kommun. Anledningen till att villaservituten kunde upphävas utan större 
tidsåtgång var för att nästan alla villaservitut var samlade i en och samma akt. Akten 
redovisade såväl tjänande som härskande fastigheter. De härskande fastigheter som 
inte stod nämnda i akten togs det ingen hänsyn till utan en beskrivning av berörda 
fastigheter gjordes i och med kungörelsen i tidningen. Det innebar att ingen arkiv-
utredning var nödvändig och samtliga villaservitut tillkomna innan år 1956 kunde 
upphävas.90  
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Kostnaden för upphävandet av villaservituten uppgick till cirka 30 000 kr och bestod 
av annonskostnader samt kostnader för en del arbete som lades ner på förrättningen. 
Arbetet räknades som registervård och betalades av lantmäterimyndigheten i      
Huddinge. Eftersom behovet av att upphäva villaservituten var stort inom kommu-
nen ansågs det motiverat att lägga ned den kostnaden på förrättningen.91  
 
När ansökan kommit in kallades 9 000 sakägare till sammanträde genom kungörelse i 
tidningen. Då beslutet om upphävande av villaservituten hade fattats kungjordes 
även det beslutet. Därefter skedde en automatrensning av berörda villaservitut och de 
rensades bort från registret och rättigheten upphävdes. IM däremot arbetade under 
ett års tid med att få bort allt som hade mist sin rättsverkan. Efter den genomförda 
förrättningen erbjöd sig lantmäterimyndigheten i Huddinge att ordna till eventuella 
problem i samband med upphävandet utan debitering.92 
 
Resultatet av förrättningen menar lantmäterimyndigheten i Huddinge bara är gott. 
Den stora förändringen för de som arbetar på lantmäterimyndigheten i Huddinge 
idag är alla telefonsamtal som inte längre kommer in angående villaservituten. I för-
rättningar behöver villaservituten inte längre hanteras och de behöver inte upphävas 
ett och ett, vilket tidigare var fallet. Därmed kan tid läggas på de uppgifter som är 
relevanta. Endast ett av de villaservitut som upphävdes i och med fastighetsreglering-
en har i efterhand visat sig innehålla rättigheter som fortfarande fyllde en funktion. I 
jämförelse med antalet upphävda villaservitut är ett överklagande en indikation på att 
villaservituten är okända och i de flesta fall mist sin betydelse.93 I de fall villaservitu-
ten innehåller aktuella insprängda rättigheter, som inte regleras i dagens PBL, är det 
bättre att dessa lyfts ut och blir till “riktiga” servitut. Exempel på sådana insprängda 
rättigheter är vatten- och avloppsledningar. Lantmäterimyndigheten i Huddinge re-
kommenderar alla lantmäterimyndigheter att göra en rensning av onödiga servitut 
och rättigheter som bara orsakar onödig tidsåtgång.94 
 
Ett alternativ till fastighetsreglering kan vara att rättighetshavare ansöker om dödning 
av en inskrivning. En fördel med fastighetsreglering jämfört med dödning av inskriv-
ningar är att kommunen kan ansöka om att genomföra det utan att vara sakägare. På 
så sätt behöver inte varje villaservitut dödas var för sig genom att sakägarna själva ska 
ansöka om det. Ingen tid ödslas då på att invänta ansökningar från sakägare, en pro-
cess som kan ta lång tid då behovet av rensning inte ses utifrån. Ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv är det därför mer rationellt om kommunen ansöker om fas-
tighetsreglering.95 
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Erfarenheter av förrättningen talar för att det inte finns någon anledning till att inte 
rensa bort villaservituten. Lantmäterimyndigheten i Huddinge är dock medvetna om 
fördelen de hade med att ha villaservituten samlade i en akt. De kommuner som inte 
har villaservituten samlade i en akt kan behöva lägga ner tid på en mer omfattande 
arkivutredning.96  

6.2.8 Rättsfall	  (Akt	  0182K-‐2008/129)	  
År 2002 kom en ansökan om ändring alternativt upphävande av villaservitut in till 
lantmäterimyndigheten i Nacka. Fallet prövades av myndigheten och villaservituten 
upphävdes. Beslutet överklagades eftersom sakägare ansåg att de inte blivit kallade till 
sammanträde och därmed inte fått sin röst hörd. Delgivning till sammanträde skedde 
genom kungörelse i tidning vilket Svea Hovrätt bedömde som ett korrekt tillväga-
gångssätt. Däremot gjorde Svea Hovrätt bedömningen att kungörelsen inte skett på 
rätt sätt, då tidningarna inte uppfyllde kraven för kungörelsedelgivning, varför de 
dömde att domvilla förelåg. Beslutet om upphävande undanröjdes och saken återför-
visades till lantmäterimyndigheten i Nacka för ny handläggning. 
 
Ny handläggning av ärendet påbörjades år 2008 då upphävande av villaservitut åter-
igen prövades. Villaservitutet innebar att en egnahemsförening skulle godkänna all 
byggnation inom området för att bevara dess karaktär. Anledningen till att en ansö-
kan om upphävande kom in var att föreningen motsatte sig en försäljning av en fas-
tighet då de inte godkänt byggnation på fastigheten. Fastighetsägaren hade dock be-
viljats bygglov av Byggnadsnämnden i Nacka kommun för villa och garage. Ytterliga-
re en fastighet berörd av villaservitut för området ville upphäva servitutet eftersom 
föreningen motsatte sig en tillbyggnad på fastigheten. Bygglov för tillbyggnaden hade 
tidigare beviljats av Byggnadsnämnden men föreningen ansåg att bygglovet stred mot 
villaservitutet. 
 
Den här gången genomfördes kungörelsedelgivning på ett korrekt sätt. Trots det 
överklagades myndighetens beslut om att upphäva villaservitut. 
 
Eftersom plan- och byggnadslagstiftningen införts efter villaservitutens uppkomst 
konstaterade tingsrätten att villaservituten hade spelat ut sin roll. All byggnation på 
fastigheterna uppfyllde kraven enligt områdesbestämmelserna varför tingsrätten    
konstaterade att områdesbestämmelserna gällde före villaservitut. Tingsrätten fast-
ställde därmed myndighetens beslut om upphävande av villaservituten. Saken över-
klagades till Svea Hovrätt som inte medgav prövningstillstånd i frågan. 
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7 Analys och diskussion 
 
Nedan förs ett resonemang kring dagens hantering av villaservitut samt en presentation och analys 
av för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för rensning. 
 

7.1 Felkällor 
Felaktigheter och missförstånd kan ha uppkommit i samband med enkät och inter-
vjuer. Vi har utformat öppna frågor utan svarsalternativ för att i så stor utsträckning 
som möjligt få utförliga svar. Det innebär att vi har behövt tolka svaren vilket even-
tuellt kan ha medfört felaktiga tolkningar.  
 
Med personliga möten har riskerna för missförstånd minimerats då det varit möjligt 
att under intervjun ställa följdfrågor om något varit oklart. Trots det finns risk att vi 
har tolkat svar eller formuleringar felaktigt. Villaservitut förekommer i olika stor ut-
sträckning hos de intervjuade, vilket innebär att erfarenheten av villaservitut skiljer 
sig åt mellan lantmätarna. Det kan därmed uppstå brister i vår analys då jämförelse av 
svaren sker på olika villkor.  

7.2 Generellt resonemang 
Efter genomfört arbete kan vi konstatera att hanteringen av villaservitut skiljer sig åt 
mellan olika lantmäterimyndigheter. Vår uppfattning är att det inte finns några tydliga 
riktlinjer för hur villaservitut ska behandlas vid förrättningar, varför hanteringen skil-
jer sig åt beroende på vem som handlägger ärendet. Eftersom riktlinjer saknas före-
kommer det att villaservitut hanteras på ett felaktigt sätt. 
 
Vi har även observerat att hanteringen av villaservitut skiljer sig åt beroende på lant-
mätarnas erfarenhet. Lantmätare med mindre erfarenhet lägger i regel ner mer tid på 
att utreda villaservitut än en mer erfaren lantmätare. Vi anser att det är orättvist mot 
sakägare eftersom kostnaderna för förrättningar, berörda av villaservitut, kan variera 
beroende på lantmätarens erfarenhet. Tydliga riktlinjer avseende hanteringen anser vi 
skulle motverka att villaservitut hanteras olika.  
 
En anledning till att villaservituten hanteras på olika sätt är att det finns villaservitut 
som innehåller ändamål som fortfarande kan ha betydelse, det vill säga insprängda 
rättigheter som vatten- och avloppsledningar. Vi anser att dessa rättigheter borde 
lyftas ut och bilda nya servitut istället för att hela villaservitutet upphävs. Servituts-
ändamålet kan därmed omformuleras och de delar av villaservitutet som inte är aktu-
ella bör upphävas. Fördelen med detta är att villaservitutet upphör att gälla och risken 
för rättsförluster minimeras då hänsyns tas till aktuella servitutsändamål. 
 
Villaservituten ökar ständigt i antal eftersom de flesta vid delning av fastigheter även 
låter lotten belastas av villaservituten. Det anser vi leder till att fastighetsregistrets 
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tillförlitlighet försämras i takt med att antalet oriktiga inskrivningar ökar. Spridningen 
av villaservituten orsakar i längden att fler fastigheter, som genomgår förrättningar, 
berörs av villaservitut. Det innebär ett merarbete eftersom ännu mer tid måste läggas 
på utredning av villaservitut. 
 
För att förhindra spridning av villaservitut finns det lantmäterimyndigheter som inty-
gar bort villaservitut vid delning av fastigheter. Enligt gällande lagstiftning är det inte 
möjligt att intyga bort olokaliserade rättigheter eftersom bortintygande endast får ske 
då en styckningsdel uppenbarligen inte berörs av rättigheten. Vad gäller olokaliserade 
rättigheter gäller dessa i hela eller delar av fastigheten, vilket medför att det är svårt 
att konstatera att en eller flera av fastigheterna inte berörs av rättigheten. Vi kan där-
med konstatera att bortintygande av villaservitut inte har stöd i lagtexten. 
 
En intressant fråga vad gäller villaservitut är huruvida ersättning ska utgå eller inte vid 
upphävande av rättigheten. Ingen ersättning har utgått i de förrättningar berörande 
villaservitut som de tillfrågade lantmäterimyndigheterna har hanterat. Det beror 
bland annat på att de anser att villaservituten saknar betydelse för den härskande fas-
tigheten. Vi anser dock att en utredning om ersättning borde genomföras för att ute-
sluta att ingen drabbas av en marknadsvärdeminskning genom upphävande av en 
rättighet som kan ha fortsatt betydelse. Vi är medvetna om att en marknadsvärde-
minskning på grund av ett förlorat villaservitut troligtvis inte är att vänta, men ersätt-
ningsfrågan bör ändå belysas. 
 
Med hänsyn till tidigare nämnda rättsfall kan vi konstatera att även högre instanser 
anser att villaservituten spelat ut sin roll, främst där servitutsändamålen regleras i  
områdesbestämmelser eller detaljplaner enligt plan- och bygglagstiftningen. Vi tror 
det öppnar för att fler lantmäterimyndigheter ska våga ta beslut om upphävande av 
villaservitut då tingsrätten i detta fall tog ställning i frågan.      

7.3 För- och nackdelar 
Avsnittet behandlar för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt för rensning av 
villaservitut.  

7.3.1 Fastighetsreglering	  
En fördel med fastighetsreglering menar vi är att även okända sakägare kan kallas. På 
så sätt minskas utredningsarbetet eftersom det inte är nödvändigt att ta reda på vilka 
alla sakägare är. Det är positivt eftersom villaservitut ofta inte är registrerade fullt ut i 
fastighetsregistret.   
 
Ytterligare en fördel med upphävande genom fastighetsreglering är att kommunen 
kan ta initiativ till det. Förutsättningen för att kommunen ska kunna ta ett sådant 
initiativ är att bebyggelse ska kunna ske på ett ändamålsenligt sätt. Det innebär att 
kommunen kan ansöka om upphävande av samtliga villaservitut som förhindrar be-
byggelse eller på annat sätt hindrar samhällsutvecklingen. Enligt vår uppfattning bi-
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drar detta till att ett upphävande kan påskyndas då en ansökan utifrån inte behöver 
inväntas.  
 
I de fall då kommunen inte tar initiativ till upphävande av villaservitut fordras en in-
kommen ansökan från till exempel berörd fastighetsägare. Utan inkommen ansökan 
kan inte fastighetsreglering ske eftersom lantmäterimyndigheterna själva inte kan ta 
ett officialinitiativ. Vi anser att det är en nackdel eftersom fastighetsägarna ofta är 
ovetandes om villaservitut och dess innebörd och därför inte ansöker om en fastig-
hetsreglering. 
 
Att genomföra en fastighetsreglering tar tid och medför kostnader. Resultatet blir 
dock varaktigt eftersom både rättighet och inskrivning försvinner. I fallet Huddinge 
uppgick kostnaderna för förrättningen till 30 000 kronor. Kostnaden bedömer vi är 
motiverad eftersom det är en engångskostnad som resulterar i en långsiktig lösning 
på problemet. Hänsyn måste dock tas till specifika förutsättningar för de olika kom-
munerna eftersom kostnaden i fallet Huddinge troligtvis var låg då tid kunde sparas 
då en samlad akt med villaservituten redan fanns. 
   
Fastighetsreglering är en möjlighet att upphäva, och på så sätt eliminera, många villa-
servitut i en och samma förrättning. Det anser vi är en fördel eftersom det medför en 
effektivisering av förrättningsarbetet då resurser i fortsättningen kan läggas på rele-
vanta arbetsuppgifter.  

7.3.2 Avtal	  om	  upphävande	  enligt	  JB	  
Avtal om upphävande av villaservitut är inte ett effektivt sätt att rensa fastighets-
registret på, eftersom ett avtal måste upprättas i varje servitutsförhållande. Avtal för-
utsätter att parterna är överens. Rättighetshavarna är i många fall ovetandes om villa-
servitutens existens och funktion, vilket leder till att avtal är svåra att få till stånd. Vi 
anser att den bristande kännedomen om villaservituten även leder till att fastighets-
ägare inte förstår behovet av att upphäva villaservituten och vad fördelarna med 
rensning av fastighetsregistret är. Det är därför inte troligt att en rensning skulle ske 
genom överenskommelser mellan rättighetshavarna. 
 
En fördel med avtal om upphävande av villaservitut är att ingen ansökan om åtgär-
den krävs. I det fallet ligger det endast hos de berörda parterna huruvida ett upp-
hävande kan ske eller inte. Det innebär en fördel för lantmäterimyndigheten eftersom 
villaservituten upphävs utan att myndigheten lägger ner arbete på upphävandet. För 
fastighetsägarna innebär avtal också en fördel eftersom upphävandet kan genomföras 
utan förrättning, vilket medför lägre kostnad för berörda fastighetsägare. 
 
En nackdel är att endast rättigheten försvinner och inskrivningen ligger kvar i fastig-
hetsregistret. För att få bort inskrivningen fordras därför en ansökan om dödning av 
inskrivningen. Vi menar att det kan få konsekvenser vid försäljning då upphävandet 
inte är giltigt mot tredje man, såvida inte förbehåll om upphävandet gjorts.   
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7.3.3 Dödning	  
En fördel med dödning är att rättighetshavarna själva kan påverka om och när en 
inskrivning ska tas bort ur fastighetsregistret. Det innebär ett stort inflytande att själv 
kunna bestämma exakt tidpunkt för då inskrivningen ska försvinna ur registret samt 
möjligheten att kunna styra över huruvida den ska tas bort eller inte. 
 
Vad gäller dödning kan den härskande fastighetens ägare alltid ansöka om att döda 
en inskrivning. Eftersom ett villaservitut ofta berör en härskande och många tjänande 
fastigheter är dödning enligt vår uppfattning ett effektivt sätt att få bort många in-
skrivningar gällande ett och samma servitut. 
 
Finns det inget avtal om upphävande mellan härskande och tjänande fastigheter är 
det en nackdel att rättigheten ligger kvar även om inskrivningen försvinner ur fastig-
hetsregistret. Dessutom måste dödning ske i varje servitutsförhållande vilket genere-
rar många inblandade om en rensning ska kunna ske.  

7.3.4 Preklusion	  
Vi anser att en nackdel med preklusion är att det kommer bli ett betydande utred-
ningsarbete som medför stora arbetsinsatser och höga kostnader för rättighets-
havarna. Utredningsarbetet består av att rättighetshavarna måste se över och utreda 
sina rättigheter för att veta vilka som ska förnyas. Kommuner, som äger många fas-
tigheter, kan ha tusentals rättigheter som måste kontrolleras vilket leder till onödigt 
mycket arbete.  
 
Ett stort problem med preklusion är enligt vår uppfattning att endast inskrivningarna 
försvinner ur fastighetsregistret och rättigheterna ligger kvar. Redan idag orsakar 
oriktiga inskrivningar problem eftersom de är många till antalet och innebörden av 
dem är oklara. Genom preklusion rensas fastighetsregistret och oriktiga inskrivningar 
kommer därmed försvinna ur registret. Det innebär att villaservituten måste hanteras 
på samma sätt som oinskrivna avtalsrättigheter, vilka vi har förstått är svårare att han-
tera än villaservitut vid förrättningar då information kring servituten kommer saknas i 
registret. 
 
Som tidigare nämnts orsakar oriktiga inskrivningar ökade kostnader i såväl statlig 
som kommunal förrättningsverksamhet. Vad gäller villaservitut orsakar de merarbete 
som medför kostnader uppemot 1,2 miljoner kronor per år, vilket under en femårs-
period innebär kostnader i storleksordningen 6 miljoner kronor. Kostnaden anser vi 
är omotiverat hög i förhållande till resultatet av preklusion eftersom rättigheten fort-
farande består. Viktigt att notera är att de redovisade ökade kostnaderna endast gäller 
förrättningar inom den statliga lantmäterimyndigheten. Vi tror dock att lika höga 
kostnader skulle uppkomma även för den kommunala förrättningsverksamheten ef-
tersom många villaservitut hanteras av de kommunala lantmäterimyndigheterna. 
 
Vår uppfattning är att preklusion innebär en risk för rättsförluster, vilket är en nack-
del. Rättsförluster kan uppstå för privatpersoner som inte är vana att bevaka sina 
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rättigheter i samma utsträckning som stora fastighetsägare. Det är inte heller vanligt 
att enskilda fastighetsägare är medvetna om förändringarna som sker i lagstiftningen. 
Fastighetsägarna kan därför vara omedvetna om vad de förväntas göra för att bety-
dande rättigheter ska bestå. 
 
Vi anser att tanken med att rättsförluster kan undvikas med en lång tidsperiod för 
förnyelse av inskrivningar är god eftersom risken för att betydelsefulla rättigheter går 
förlorade minskar. Då tidsperioden är lång hinner information till rättighetshavare nå 
fram och därmed finns möjlighet för rättighetshavare att utreda och eventuellt förnya 
inskrivningar. Vi vill understryka att det är viktigt att alla rättighetshavare får ta del av 
information, till exempel genom en informationskampanj kring förnyelsekravet så att 
ingen utelämnas och förlorar sin rättighet.   

7.4 Jämförelse 
Nedan sker en jämförelse av för- och nackdelar med de tidigare nämnda tillväga-
gångssätten för rensning av villaservitut. Utifrån olika aspekter, så som tid, kostnader 
och resultat, jämförs tillvägagångssätten. Resultatet av jämförelsen ligger till grund för 
kommande slutsats. 
 
Syftet med den här rapporten har varit att ta reda på om det, på ett rationellt sätt, går 
att upphäva villaservitut. Jämförelse sker därför efter kriteriet att så många villa-
servitut som möjligt ska upphävas vid ett och samma tillfälle.  

7.4.1 Tid	  
Statistiken för tidsåtgången vid olika fastighetsbildningsåtgärder visar på att fastig-
hetsreglering tar cirka nio månader att genomföra. Det stämmer bra överens med 
den förrättning lantmäterimyndigheten i Huddinge genomförde för att upphäva villa-
servituten inom kommunen. Vi är medvetna om att den tiden kan variera beroende 
på omfattningen av förrättningarna, men det kan vara en bra riktlinje. 
 
Avtal enligt JB och dödning sker på rättighetshavarnas initiativ vilket medför att en 
sådan process är relativt kort.   
 
Förutsättningen för preklusion är att den nya lagen vinner laga kraft. Därefter kom-
mer alla inskrivningar av villaservitut att försvinna ur fastighetsregistret om de inte 
förnyas. Tidpunkten för rensningen är 31 december 2018 vilket innebär att det dröjer 
fem år innan inskrivningarna rensas bort ur fastighetsregistret. 
 
Då dessa alternativ jämförs anser vi att fastighetsreglering är den mest tidseffektiva 
åtgärden för att rensa bort villaservitut, eftersom ett stort antal villaservitut kan för-
svinna inom nio månader. Med stort antal menar vi främst de kommuner där hund-
ratals, ibland tusentals, villaservitut belastar fastigheter.  
 
Det som kan ta tid är utredning av villaservitut för att minska risken för rättsför-
luster. Genom att utnyttja möjligheten att kalla alla, kända och okända, sakägare till 
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sammanträde genom kungörelse ges de tillfälle att hävda den rättighet som ska bestå. 
Det leder till att utredningsarbetet inte behöver bli så omfattande och tiden för för-
rättningen kan hållas nere. Med stöd av enkät samt intervjuer bedömer vi att sanno-
likheten att en rättighetshavare hävdar ett villaservitut är minimal och därför behöver 
troligtvis ingen omfattande utredning ske. Skulle en längre utredning ske är tiden för 
en förrättning förmodligen ändå kortare än tiden för preklusion. 
 
Avtal enligt JB och dödning måste ske i varje servitutsförhållande vilket kan bli tids-
ödande då flertalet villaservitut ska rensas bort. Det är inte troligt att alla rättighets-
havare skulle ta initiativ till en överenskommelse varför en stor rensning aldrig skulle 
avslutas. Vi anser därför inte att det är det mest tidseffektiva sättet för att bli av med 
villaservituten.  

7.4.2 Kostnader	  
Kostnaden för fastighetsreglering, som betalas av sakägarna, är beroende av tiden för 
arbetet med förrättningen. Det enda kostnadsexempel vi har att utgå från är den för-
rättning som genomfördes i Huddinge där kostnaderna uppgick till cirka 30 000 kro-
nor. Vi är även här medvetna om att kostnaderna för att genomföra en liknande för-
rättning kan skilja sig från tidigare förrättningsexempel eftersom förutsättningarna 
för upphävande hos de olika kommunerna skiljer sig åt.  
 
Att upprätta ett avtal mellan rättighetshavare kostar ingenting. Inte heller dödning 
medför några kostnader för rättighetshavarna då IM inte tar ut någon avgift för för-
farandet.  
 
Preklusion innebär att alla villaservitut, oavsett kommun, kommer att rensas ur    
fastighetsregistret. Som nämndes ovan kommer preklusion medföra ökade kostnader 
för sakägare i förrättningar inom den statliga lantmäterimyndigheten med cirka 6 mil-
joner kronor. 
 
För att kunna ställa kostnaderna för de olika alternativen mot varandra har vi brutit 
ner den totala merkostnaden för förrättningar inom Lantmäteriet till att endast avse 
kostnaden för en kommun. Viktigt att poängtera är att alla kommuner kommer att ha 
varierande kostnader beroende på antalet villaservitut inom kommunen. Vi har valt 
att titta på de kommuner som har flest villaservitut, det vill säga Nacka och Täby 
med 7 400 inskrivna villaservitut vardera. Av de 100 000 inskrivna villaservituten ut-
gör Nackas respektive Täbys villaservitut 7,4 % av det totala antalet inom landet. 
Ökade kostnader innan preklusion sker, beräknat för en av dessa kommuner, uppgår 
därmed till cirka 440 000 kronor, vilket förmodligen är den högsta kostnaden för 
preklusion som kommer att uppstå för villaservituten inom en kommun. Utöver de 
ökade kostnaderna för sakägarna måste hänsyn tas till den tid som lantmäterimyndig-
heterna inte kan debitera någon för exempelvis telefonsamtal från mäklare och fas-
tighetsägare.  
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Det minst kostsamma alternativet är helt klart då ett avtal upprättas mellan rättighets-
havarna eller ansökning om dödning skickas in. En kombination av dessa är även det 
mindre kostsamt än både fastighetsreglering och preklusion. 
 
Kostnaderna som ställs mot varandra är 30 000 kronor för upphävande genom fas-
tighetsreglering, 440 000 kronor för preklusion samt 0 kronor för dödning av in-
skrivning och avtal enligt JB. Med denna bakgrund kan vi konstatera att preklusion är 
det mest kostsamma tillvägagångssättet för att rensa fastighetsregistret från villa-
servitut. Vi är medvetna om att jämförelsen blir skev då fastighetsreglering endast 
upphäver ett bestämt antal villaservitut medan preklusion rensar bort samtliga in-
skrivningar av villaservitut som inte förnyas. Vår uppskattning är trots uppgifterna 
ovan att kostnaderna för preklusion överstiger kostnaderna för fastighetsreglering. 

7.4.3 Resultat	  av	  åtgärd	  
Upphävande av villaservitut genom fastighetsreglering innebär att rättigheten upp-
hävs samtidigt som inskrivningen försvinner ur fastighetsregistret. Vi anser därför att 
det är ett effektivt tillvägagångssätt för att få bukt med de problem som villaservitut 
orsakar. Resultatet av en fastighetsreglering kan även bli att ett stort antal villaservitut 
upphävs vid ett tillfälle. 
 
Att endast upprätta ett avtal om att villaservitutet ska upphävas innebär inte att in-
skrivningen automatiskt försvinner ur fastighetsregistret. Genom avtalet är det endast 
rättigheten som upphävs. För att även villaservitutets inskrivning ska rensas ur fas-
tighetsregistret fordras att en ansökan om dödning skickas in till IM. Efter att död-
ning av inskrivningen skett har samma resultat som vid upphävande genom fastig-
hetsreglering uppnåtts, med skillnaden att ett avtal måste upprättas i varje servituts-
förhållande.  
 
Preklusion innebär att endast inskrivningen av rättigheten försvinner ur fastighets-
registret. Vi och de intervjuade är av uppfattningen att det hade varit bättre om det 
nya lagförslaget hade inneburit att även rättigheten upphävts, eftersom villaservituten 
annars måste hanteras som oinskrivna avtalsrättigheter som inte kommer synas i fas-
tighetsregistret. Eftersom många villaservitut inte längre fyller någon funktion hade 
ett sådant förfarande varit att föredra. Vår uppfattning är dock att preklusion, i prak-
tiken, innebär att villaservituten troligtvis försvinner eftersom de ofta mist sin bety-
delse och förmodligen inte kommer att hävdas.     
 
De resultat som de olika åtgärderna leder till visar på att fastighetsreglering eller en 
kombination av frivilliga avtal enligt JB och dödning ger det bästa resultatet eftersom 
både rättighet och inskrivning raderas. Fastighetsreglering sker som en egen åtgärd 
medan avtal enligt JB och dödning måste kombineras för att samma resultat som för 
fastighetsreglering ska uppnås. Eftersom preklusion endast innebär att inskrivningen 
försvinner bedömer vi att det inte kan ställas mot de andra alternativen i fråga om 
resultat av åtgärden. Vi anser därmed att fastighetsreglering leder till det bästa resulta-
tet.  
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7.4.4 Sammanställning	  av	  jämförelse	  
Utifrån tidigare resonemang har vi sammanställt jämförelsen av de olika tillväga-
gångssätten för rensning av villaservitut. I tabellen nedan har vi rankat de olika till-
vägagångssätten utifrån tid, kostnad och resultat. Alternativen har rankats från 1 till 3, 
där 1 innebär minst tidsåtgång, lägst kostnader samt det resultat som på bästa sätt 
löser problemen med villaservitut. Ranking 3 innebär det alternativ som tar längst tid, 
kostar mest och ger ett resultat som endast delvis löser problemen. 
 
Ranking Tid Kostnad Resultat 

1 Fastighetsreglering Avtal enligt JB och 
dödning 

Fastighetsreglering 

2 Preklusion Fastighetsreglering Avtal enligt JB och 
dödning 

3 Avtal enligt JB och 
dödning 

Preklusion Preklusion 

Tabell 1: Sammanställning av jämförelse 

Utifrån rankingen i tabellen har alternativen poängsatts med 1, 2 och 3, där ranking 1 
motsvarar 1 poäng etc. Lägst totalpoäng motsvarar det högst rankade alternativet. 
Genom att summera poängen inom aspekterna kan vi konstatera att fastighets-
reglering får 4 poäng, avtal enligt JB och dödning 6 poäng och preklusion 8 poäng. 
Med stöd av tabellen anser vi att fastighetsreglering är det bästa alternativet med hän-
syn till de kriterier som presenterats. 

7.5 Rekommendation 
Utgångspunkten i vår analys har varit att utreda olika tillvägagångssätt för effektiv 
rensning av villaservitut. Syftet med arbetet har varit att hitta en metod som på ett 
rationellt sätt rensar bort många oriktiga villaservitut. Rekommendationen riktar sig 
främst till de kommunala lantmäterimyndigheter samt kontor inom Lantmäteriet där 
villaservitut frekvent förekommer och orsakar onödiga utredningar vid förrättningar. 
 
Vår rekommendation är upphävande av villaservitut genom fastighetsreglering efter-
som det, utifrån tidigare jämförelse, är den mest effektiva rensningsmetoden. Nedan 
presenteras ett möjligt förfarande för upphävande av villaservitut genom fastighets-
reglering.  
 
Ansökan 
 
Första steget är att få in en ansökan om fastighetsreglering. Det är viktigt att få de 
som har möjlighet att ansöka att förstå problemen med villaservitut. Presentera där-
för för kommunen, till exempel samhällsbyggnadsnämnden, vad villaservitut är och 
vilka ökade kostnader de medför för verksamheten. Visa tydligt på vad det kostar att 
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inte göra någonting jämfört med kostnaderna för en fastighetsreglering och förklara 
vikten av en rensning. 
 
Akt 
 
För att förbereda inför en kommande förrättning kan en sammanställning över villa-
servitut inom kommunen utföras. Ett tips är att genomföra en sökning i fastighets-
registret på de servitutsändamål, exempelvis ”Villa m.m.”, som presenterats tidigare i 
detta arbete och på så sätt få fram en förteckning avseende villaservitut i er kommun. 
 
Förrättning 
 
Samtliga sakägare måste kallas till sammanträde. Eftersom härskande fastigheter inte 
alltid är redovisade i fastighetsregistret kan det vara svårt att hitta samtliga sakägare. 
Vi förespråkar att kallelse sker genom kungörelsedelgivning eftersom sakägarna, kän-
da och okända, är många till antalet. 
 
Vid sammanträdet bör villaservitutens funktion och betydelse presenteras. Det är 
viktigt att tydliggöra att samhällsutvecklingen medfört att villaservituten idag är onö-
diga och kan förhindra fastighetsbildningsåtgärder.  
 
Vid händelse av att en sakägare hävdar rätt till ersättning för upphävt villaservitut 
hänvisar vi till tidigare nämnda rapport från Lantmäteriet där det framgår att ingen 
ersättning bör utgå. Det beror på att ingen marknadsvärdesminskning sker då ett  
villaservitut upphävs eftersom de inte längre fyller någon funktion. 
 
Hävdar en sakägare ett villaservitut med anledning av att det innehåller ändamål som 
fortfarande har betydelse bör ändamålet lyftas ut och utgöra ett nytt servitut enligt 
dagens lagregler. Uppstår problem vid senare tillfälle kan det vara bra om lantmäteri-
myndigheten gör sitt yttersta för att lösa problemen. 
  
En avslutande kommentar 
 
Vår uppfattning efter att ha varit i kontakt med erfarna lantmätare visar på att villa-
servituten praktiskt taget aldrig har hävdats. Det innebär att sannolikheten för att en 
fastighetsreglering skulle orsaka rättsförluster och framtida klagomål från rättighets-
havare är minimal, varför vi förespråkar detta tillvägagångssätt.  
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8 Slutsatser 
 
Avslutningsvis följer en sammanställning över de slutsatser som framkommit i diskussion och ana-
lys.  
 
 
Frågorna som låg till grund för vårt arbete var: 

• Vad är villaservitutens juridiska betydelse, idag och historiskt? 
 

• Hur hanteras villaservituten av statliga lantmäterimyndigheten och de kommunala lantmä-
terimyndigheterna? 

 
• Vilka tillvägagångssätt finns för effektiv rensning av villaservitut? 

 
Då villaservitut bildades fanns inget bestämt sätt att reglera bebyggelse inom ett om-
råde. Idag däremot regleras markanvändningen i PBL, MB etc. varför vi kan konsta-
tera att villaservituten har spelat ut sin roll. Eftersom villaservitutet härstammar från 
början av 1900-talet råder idag brist på kunskap om dem. Dålig kännedom till-
sammans med obefintliga riktlinjer för hanteringen av villaservitut leder till att de 
hanteras väldigt olika bland lantmätare. Resultatet av det blir främst att villaservituten 
sprids vidare vid delning av fastigheter, vilket medför att problemet ständigt ökar i 
omfattning.  
 
Tillvägagångssätten för rensning av villaservitut är fastighetsreglering, avtal enligt JB, 
dödning och preklusion. Vår slutsats, enligt analys och diskussion, är att fastighets-
reglering är det bästa alternativet för rensning av villaservitut. Det är den enda åtgär-
den som ensam innebär att både rättighet och inskrivning försvinner, vilket vi anser 
är en förutsättning för att få bukt med problemen som orsakas av villaservitut.  
 
Syftet med arbetet var att se över om det på ett rationellt sätt går att upphäva de villa-
servitut som inte längre fyller någon funktion. Även syftet uppfylls med alternativet 
fastighetsreglering eftersom oriktiga villaservitut då blir ett minne blott.    
 
Drömmen om det perfekta fastighetsregistret kan uppfyllas genom ett gemensamt 
krafttag bland landets lantmäterimyndigheter. Ett register utan oriktiga villaservitut 
innebär att lantmätare kan arbeta med relevanta uppgifter i framtiden. Vår uppfatt-
ning är att många strävar efter en mer effektiv förrättningsverksamhet som i och med 
ett agerande kan bli möjlig. 

8.1 Fortsatta studier 
Villaservitut är endast en kategori i mängden av alla oriktiga inskrivningar i fastighets-
registret. Gemensamt för alla oriktiga inskrivningar är att de bakomliggande rättig-
heterna är inaktuella. På ett liknande sätt som detta arbete utförts skulle det vara in-
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tressant med en genomgång av andra oriktiga inskrivningar eller problem, så som 
onyttiga samfälligheter, som fördröjer och fördyrar förrättningar.  
 
Vidare skulle det vara intressant med en uppföljning av den nya preklusionslagen, 
under förutsättning att den träder i kraft. Intressanta aspekter att undersöka kan vara 
resultatet av preklusion i form av minskade förrättningskostnader, antal rensade och 
antal förnyade inskrivningar, etc. 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 
Hur ofta stöter ni på villaservitut vid förrättningar? 
 
Hur hanterar ni villaservitut idag? 
 
Får ni lägga extra tid och resurser på att utreda villaservitutens betydelse? 
 
Finns det fördelar med att villaservituten tas bort som rättigheter? 
 
Finns det nackdelar med att ta bort villaservitut? 
 

Överväger nackdelarna fördelarna? 
 
Vad kan det finnas för anledning att ha kvar villaservituten som rättighet? 
 
Känner ni att det finns ett behov av att få bort villaservituten ur er kommun? 
 
Om det skulle bli aktuellt att ta bort villaservituten ur er kommun, hur tror du att ni skulle gå till-
väga? 
 
 
 


