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Abstract 

In Sweden, real property formation is done by the cadastral authority. Each day, using real 

property ordinances, despite careful handling errors arise in the decisions. One option to cor-

rect errors is revision under the Administrative Procedure Act § 27. The work consists of a 

study of the provision in § 27 and a case study of the decision reconsidered by the cadastral 

authority. The aim of this work is to show the difficulties and problems in the application of 

the provision in § 27 especially in connection with real property formation. 

Reconsideration under § 27 is generally drafted to include all authorities. The authority has 

an obligation to reconsider a wrong decision when three conditions are met. It shall be clearly 

incorrect, the change has to happen quickly and easy, and the change cannot lead to a disad-

vantage for the participant. Reconsideration outside § 27 can be applied under established 

practice, based on the decisions character. Reconsideration under § 27 is often difficult to 

apply for real property formation because of the occurrence of several participants and sever-

al operations in each case. 

The cadastral authority uses the reconsideration provision somewhat broader than what can 

be interpreted from the statutory text and its legislative history. In 46% of the studied recon-

sidered decisions it was judged that the conditions were not met. In another 11% of cases it 

was deemed doubtful whether conditions could be met. 

The provision in § 27 expresses when an obligation to reconsider exists but what can be re-

considered is more unclear. The question arises whether there is a further reconsideration 

opportunity and what it in this case covers. 

The results of the survey show that there are no clear rules for reconsideration of decisions 

under § 27 applicable to real property formation. The legislation represents a limit on when 

reconsideration must be done. Then there is established practice which is the limit for what 

can be reconsidered. What is true in between and especially for real property formation deci-

sions is less clear. Clearer rules specific to real property formation may contribute to an effec-

tive process for managing the wrong decisions.  



 

II 

 

Examensarbete  

  Titel Omprövning i samband med fastighetsbild-

ning – En studie av 27 § förvaltningslagen 

Författare Linda Jonsson 

Institution Fastigheter och byggande 

Examensarbete Masternivå nummer 250 

Handledare Peter Ekbäck 

Nyckelord Omprövning, fastighetsbildning, förvalt-

ningslagen 

   

Sammanfattning 

I Sverige utförs fastighetsbildning av lantmäterimyndigheten. Varje dag genomförs fastig-

hetsbildningsförrättningar och trots en noggrann handläggning uppkommer fel i besluten. Ett 

alternativ att rätta fel är omprövning enligt förvaltningslagen 27 §. Arbetet består av en studie 

av bestämmelsen i 27 § FL samt en undersökning av omprövade beslut vid fastighetsbildning. 

Syftet med arbetet är att visa på svårigheter och problem med tillämpningen av bestämmelsen 

i 27 § FL särskilt i samband med fastighetsbildning.  

Omprövning enligt 27 § FL är allmänt utformade regler för att kunna omfatta alla myndighet-

er. Myndigheten har en skyldighet att ompröva ett felaktigt beslut när tre villkor är uppfyllda. 

Beslutet ska vara uppenbart oriktigt, ändringen ska kunna ske snabbt och enkelt och ändring-

en får inte bli till nackdel för part. Omprövning utanför 27 § FL kan tillämpas med stöd av 

etablerad praxis som grundas på beslutets karaktär. Omprövning enligt 27 § FL är många 

gånger svårt att tillämpa för beslut vid fastighetsbildning. Detta på grund av fastighetsbild-

ningens karaktär av ärenden med flera parter samt flera arbetsmoment. 

I praktiken tillämpas omprövningsbestämmelsen inom lantmäterimyndigheten något vidare 

än vad som kan tolkas från lagtext och förarbeten. I 46 % av de studerade omprövningarna 

bedömdes det att villkoren inte var uppfyllda. I ytterligare 11 % av fallen bedömdes det vara 

tveksamt om villkoren kunde anses uppfyllda. 

Bestämmelsen i 27 § FL uttrycker när en skyldighet att ompröva föreligger, vad som däremot 

får omprövas är mer oklart. Frågan uppkommer om det finns en vidare omprövningsmöjlig-

het och vad den i så fall omfattar.  

Resultatet av undersökningen visar på att det saknas tydliga regler för hur omprövning enligt 

27 § FL ska tillämpas vid fastighetsbildning. Lagstiftningen utgör en gräns för när ompröv-

ning måste göras. Sedan finns etablerad praxis som utgör en gräns för vad som får omprövas. 

Vad som gäller däremellan och särskilt för beslut inom fastighetsbildningen är mer oklart. 

Tydligare regler specifikt för fastighetsbildning kan bidra till en effektiv process för att han-

tera felaktiga beslut. 
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1.  INTRODUKTION  

1.1  BAKGRUND  

I Sverige utförs fastighetsbildning av lantmäterimyndigheten. Fastighetsbildningsförrätt-

ningar genomförs varje dag. Trots en tydligt reglerad och noggrann handläggning kan fel 

uppkomma i besluten. Felen kan vara av olika slag och av olika betydelse. Det kan vara 

enklare fel som skrivfel och räknefel eller grövre fel på grund av felaktiga bedömningar, 

otillräckliga redovisningar i besluten eller fel som påverkar uppgifterna i fastighetsregist-

ret
1
.  

När det uppstår fel finns olika möjligheter till rättelse beroende på felets art och omfatt-

ning. Vanligast är att ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft överklagas till Mark-och 

miljödomstolen och vidare till Mark-och miljööverdomstolen, överklagan är ett så kallat 

allmänt rättsmedel
2
.  

När beslut vunnit laga kraft är huvudregeln att det inte kan ändras. Det finns dock möjlig-

het att pröva laga kraftvunna beslut igen om de är felaktiga genom särskilda rättsmedel 

som finns angivna i RB. Dessa är resning, återställande av försutten tid samt klagan över 

domvilla. Särskilda rättsmedel används framförallt för de allmänna domstolarna men kan 

även användas för att ändra beslut fattade i en fastighetsbildningsförrättning som vunnit 

laga kraft
3
. 

För sådana grövre fel som myndigheten inte kan rätta själv eller som inte bör registreras 

finns en möjlighet i 15 kap 10 § FBL för lantmäterimyndigheten att ansöka om rättelse 

hos Mark-och miljödomstolen. Detta kan göras för beslut som vunnit laga kraft men end-

ast av myndigheten själv och beslutet kan sedan inte överklagas
4
. 

Det finns även andra rättelsemöjligheter där myndigheten som meddelat beslutet själv kan 

göra en rättelse. I förvaltningslagens 26 § finns en möjlighet till rättelse av mindre skriv-

fel, räknefel eller liknande förbiseende om felet är uppenbart oriktigt. I 27 § i samma lag 

finns en möjlighet för myndigheten att ompröva ett redan fattat beslut om beslutet är up-

penbart oriktigt, om det kan ändras snabbt och enkelt och ändringen inte blir till nackdel 

för part. Dessa rättelsemöjligheter kan även tillämpas på beslut som vunnit laga kraft. 

När en myndighet gjort ett fel är det viktigt att det finns ett effektivt system för rättelse, 

dels för att trygga medborgarnas rättssäkerhet, för att skapa förtroende för rättssystemet 

samt för att få en snabbare handläggning
5
. En möjlighet till självrättelse av beslut blir 

därför en viktig åtgärd och som med en tydlig lagstiftning kan bidra till ett mer effektivt 

system.  

                                                      

1
 Lantmäteriet (2012) s. 57 

2
 Ekbäck (2009) s. 110 

3
 Lantmäteriet (2012) s. 58 

4
 Lantmäteriet (2012) s. 63 

5
 Prop. 1985/86:80 s. 41 
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Syftet med att låta den myndighet som meddelat ett beslut själv få möjlighet att rätta be-

slutet är att avlasta domstolarna. Det är mer effektivt både kostnadsmässigt och tidsmäss-

igt att mindre fel rättas av myndigheten istället för domstolen
6
. Samtidigt blir det viktigt 

att det finns en klar och tydlig struktur för hur rättelsemöjligheterna ska tillämpas för att 

säkerställa rättssäkerheten.  

En möjlighet till självrättelse är omprövning enligt 27 § FL. Omprövningen får dock end-

ast ske om ändringen inte leder till nackdel för någon part vilket gör tillämpningen i sam-

band med fastighetsbildning särskild svårbedömd. Problemet vid förrättningsverksamhet 

är att det ofta rör sig om ett tvåpartsförfarande. Möjligheten att använda förvaltningslagen 

är till viss del begränsad när det gäller förrättningsverksamheten och det finns otydlighet-

er kring hur paragrafen får och bör tillämpas. 

En viss oro finns att 27 § FL tolkas något vidare inom lantmäterimyndighetens verksam-

het än vad lagtexten medger samt att bestämmelsen tillämpas på fall som lagstiftaren inte 

tänkt sig ska omprövas. Frågor som behöver utredas är hur möjligheten till omprövning är 

tänkt att tillämpas enligt lagstiftaren och om omprövningsbestämmelsen är tillämplig på 

beslut som fattas vid fastighetsbildning. Dessa frågor är viktiga att belysa och ta upp till 

diskussion, dels för att upprätthålla rättssäkerheten och dels för att öka förtroendet för 

lantmäteriet som myndighet. Genom att belysa problem och otydligheter i lagstiftningen 

kan detta arbete bidra till en fortsatt utveckling av självrättelsemöjligheter i lagstiftning-

en. Det kan i sin tur resultera i ett effektivare system för rättelse av felaktiga beslut vid 

fastighetsbildning.  

1.2  SYFTE OCH MÅL  

Syftet med detta arbete är att belysa otydligheter och problem med tillämpningen av om-

prövningsbestämmelsen i 27 § FL vid fastighetsbildning. Syftet är även att utifrån resulta-

tet visa på om det kan behövas kompletterande omprövningsbestämmelser specifikt för 

fastighetsbildningsverksamheten. 

Målet med arbetet är att visa på brister som finns i omprövningsbestämmelsen samt att 

det kan bidra till en utveckling av möjligheten till omprövning av beslut vid fastighets-

bildning.  

1.3  FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Hur bör 27 § FL tillämpas enligt lagstiftningen? 

 Hur tillämpas omprövning av lantmäterimyndigheten vid fastighetsbildning? 

 Stämmer lantmäterimyndighetens tillämpning överens med lagtext och förarbeten 

till 27 § FL? 

 Behövs ett komplement i lagstiftningen för omprövning av beslut i samband med 

fastighetsbildning? 

                                                      

6
 Prop. 1985/86:80 s. 12 
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1.4  AVGRÄNSNING 

Studien kommer att begränsas till att omfatta omprövning av myndighetsbeslut enligt 

27 § FL. De myndighetsbeslut som omfattas av studien är beslut vid fastighetsbildnings-

förrättningar av statliga samt kommunala lantmäterimyndigheten. Studien begränsas i 

tiden till omprövningar som handlagts under år 2010 till och med 31 oktober 2012 när 

detta arbete utförs.  

1.5  METOD  

Arbetet omfattar tre delar. En teoretisk del där huvuddelen består av en studie av lagstift-

ning och juridisk litteratur. Därefter följer en del som inriktar sig på den praktiska till-

lämpningen av 27 § FL vid fastighetsbildning. Denna del består av en genomgång av 

rättsfall inom området och en studie av omprövningsbeslut från lantmäterimyndigheten. 

Den sista delen i arbetet består av diskussion och slutsatser av de resultat som erhållits.  

Litteraturstudie 

Den teoretiska delen av arbetet bestod av en studie av lagtext, lagkommentarer och pro-

positioner. I studien ingick även statens offentliga utredningar (SOU) samt litteratur inom 

förvaltningsrätten och förvaltningsprocessrätten.  

Materialet söktes fram via databaser som Zeteo och Notisum, propositioner och statens 

offentliga utredningar (SOU) söktes via regeringens hemsida och litteratur i bokform via 

bibliotek. Visst material tillhandahölls från lantmäteriet.  

Rättsfall som studerats togs fram via lantmäteriets rättsfallsregister. Rättsfall hämtades 

även från Kammarrätten samt Mark- och miljödomstolen. Rättsfallen studerades och 

sammafattades och avgörandet kommenterades.  

Studie av genomförda omprövningar 

Studien bestod av akter från lantmäterimyndigheten som innehöll beslut som omprövats. 

Akterna söktes fram genom att en beställning skickades till lantmäteriets handläggnings-

system Trossen som genererade en lista över omprövade förrättningar. För varje enskild 

omprövning gjordes en bedömning om villkoren i 27 § FL ansågs uppfyllda. Resultaten 

sammanställdes och presenterades med hjälp av diagram och exempel på genomförda 

omprövningar togs upp och kommenterades kort.  

Arbetet avslutades med en analys av och diskussion kring resultaten från litteraturstudien 

samt studien av omprövningar.  
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1.6 DISPOSITION  

Kapitel 1 

Introduktion till arbetet där frågeställningar, syfte och mål presenteras. Kapitlet innehåller 

även bakgrund till arbetets frågeställning samt en beskrivning av tillvägagångssättet.  

Kapitel 2 

Kort beskrivning av innebörden av förvaltningsrätt och förvaltningsmyndigheter. Presen-

tation av grundläggande principer i RF som gäller för alla förvaltningsmyndigheter samt 

en sammanfattning av bestämmelserna i förvaltningslagen.  

Kapitel 3 

En teoretisk studie av utvecklingen av omprövningsbestämmelsen i förvaltningslagen 

från 1960 till dagens förvaltningslag samt förklaring av begreppet rättskraft.  

Kapitel 4 

Tillämpningen av 27 § förvaltningslagen enligt kommentaren till lagen och proposition-

en. Redogörelse för möjligheten till omprövning utanför förvaltningslagens ramar samt 

praxis bedömning i rättskraftfrågan.  

Kapitel 5 

Omprövning i samband med fastighetsbildning. Kort beskrivning av begreppet fastig-

hetsbildning samt beskrivning av hur en förrättning går till. Rättskraften hos beslut vid 

fastighetsbildning och lantmäteriets rekommendationer när det gäller omprövning av 

beslut vid fastighetsbildning samt hur dessa beslut överklagas.  

Kapitel 6 

Redogörelse för de rättsfall som finns angående omprövning enligt 27 § FL av beslut 

fattade vid fastighetsbildning.  

Kapitel 7 

Resultatet av studerade omprövade förrättningsbeslut. Resultatet presenteras i form av 

grafer och exempel på omprövade beslut tas upp och kommenteras kort. 

Kapitel 8 

Avslutande analys och diskussion av resultaten från studien av lagstiftning samt studien 

av omprövade förrättningar. Diskussion kring och slutsatser angående förekomsten av 

vidare tolkning av 27 § FL samt vidare omprövningsmöjlighet enligt praxis.  
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2.  FÖRVALTNINGSRÄTT  

I regeringsformens 2 kap 8 § framgår att offentlig förvaltning utövas av kommunala och 

statliga förvaltningsmyndigheter. Domstolar och regeringen räknas inte som förvalt-

ningsmyndigheter inte heller riksdagen och kommunernas fullmäktige. En förvaltnings-

myndighet handlägger ärenden och fattar beslut inom offentlig förvaltning. Besluten kan 

innebära förbud, ålägganden att gör något, faktiska åtgärder men kan även innebära att 

tillstånd beviljas eller att förbud upphävs. Det kan även röra sig om beslut om sociala 

förmåner eller registreringsbeslut
7
.  

Förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen och verksamheten regleras av ett stort 

antal lagar däribland RF. Vid förvaltningsutövning gäller vissa principer som fastställts i 

RF. Det är legalitetsprincipen som finns uttryckt i 1 kap 1 § RF att den offentliga makten 

ska utövas under lagarna. Den innebär att myndighetens handlande måste ha stöd i lag. 

De betyder däremot inte att alla beslut måste grunda sig på lag, beslut kan grundas på en 

lägre författning som i sin tur har stöd i lagen
8
. Objektivitetsprincipen vilket innebär att 

myndigheten ska agera sakligt och opartiskt
9
. Förvaltningsmyndigheten får inte grunda 

besluten på andra omständigheter än de som enligt lag får beaktas och inte vägledas av 

andra intressen än de som myndigheten är till för att tillgodose
10

. Likhetsprincipen vilket 

innebär att alla ska behandlas lika inför lagen
11

. Självständighetsprincipen
12

 som innebär 

att förvaltningsmyndigheten ska fatta beslut självständigt på eget ansvar. Ingen annan får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i ett ärende som rör myndighetsut-

övning mot enskild, mot kommun eller gäller tillämpning av lag
13

. Myndigheterna har 

också ett ansvar för att utreda förutsättningarna i ett ärende och införskaffa det material 

som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet enligt officialprincipen som är en gällande 

rättsprincip vilken uttrycks i förvaltningslagen
14

.  

Myndighetsutövning  

Särdrag som förvaltningsmyndigheter har är att de innehar en maktbefogenhet att ålägga 

och utfärda förbud och restriktioner mot enskilda med hjälp av sanktioner och andra 

tvångsmedel. Ett annat särdrag är också myndigheternas normbundenhet. Myndigheterna 

är strikt bundna av rättsprinciper och regler samt andra rättssäkerhetsåtgärder som över-

klagandemöjligheter och tillsyn av JO samt JK
15

. 

                                                      

7
 Strömberg & Lundell (2011) s. 16-17, 20 

8
 Strömberg & Lundell (2011) s. 68-69 

9
 1 kap 9 § RF 

10
 Strömberg & Lundell (2011) s. 70 

11
 1 kap 9 § RF 

12
 12 kap 2 § RF 

13
 Strömberg & Lundell (2011) s. 69 

14
 4 § FL 

15
 Strömberg & Lundell (2011) s. 19 
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När en förvaltningsmyndighet utövar sin maktbefogenhet över enskilda talar man om 

myndighetsutövning
16

. Begreppet definierades i 1971 års förvaltningslag som  

”(…) utövning av befogenhet att för enskild bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande el-

ler annat jämförbart förhållande. (3 § ÄFL) 

Vid myndighetsutövning tillkommer vissa rättssäkerhetsgarantier för den enskilde som 

innebär att denne har rätt att få insyn i beslutsprocessen. Regler om detta återfinns i för-

valtningslagen
17

.  

2.1  FÖRVALTNINGSLAGEN SFS  1986:223 

Dagens förvaltningslag trädde i kraft 1 januari 1987 efter en reform av tidigare förvalt-

ningslag från 1971. Förvaltningslagen utgör grundläggande bestämmelser för hur förvalt-

ningsmyndigheter ska arbeta vid kontakter med enskilda. Förvaltningslagens tillämp-

ningsområde omfattar förvaltningsmyndigheter och domstolar som handlägger förvalt-

ningsärenden
18

. Förvaltningslagens syfte är att skapa rättsäkerhet för medborgarna vid 

kontakter med förvaltningsmyndigheter, säkerställa myndighetsservicen till medborgarna 

samt att verka för snabbare avgöranden genom att ärenden prövas i färre instanser.
19

 För-

valtningslagen är subsidiär i förhållande till speciallagstiftning
20

, till exempel gäller FBL 

före FL när bestämmelser om handläggning i ärenden finns i FBL.  

FL reglerar bland annat myndighetens serviceskyldighet som innefattar att myndigheten 

ska ge råd och upplysningar, att myndigheten ska ta emot besök och telefonsamtal från 

enskilda samt att myndigheten ska ha öppet under vissa tider
21

.  

Handläggningen av ett ärende ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att 

säkerheten eftersätts
22

. Detta innebär att beslut ska formuleras lättbegripligt och att hand-

läggningen hela tiden ska sträva mot att effektiviseras för att förkorta handläggningsti-

den
23

. Lagen innehåller även bestämmelser om inkommande handling i 10 § och be-

stämmelser om jäv i 11-12 §. Dessa bestämmelser ersätts dock för fastighetsbildningsä-

renden av reglerna i 4 kap FBL. 

När det gäller myndighetutövning blir ett antal regler i FL tillämpliga för att förstärka 

rättssäkerheten för den enskilde. Det är bland annat krav på muntlig handläggning vilket 

innebär att om en part vill lämna muntliga uppgifter i ett ärende så ska det ges tillfälle för 

                                                      

16 
Staaf & Zanderin (2011) s. 56 

17 
Staaf & Zanderin (2011) s. 56 

18
 Staaf & Zanderin (2011) s. 76 

19
 Dir. (2008:36) s. 2 

20
 3 § FL 

21
 4-5 § FL 

22
 7 § FL 

23 
Staaf & Zanderin (2011) s. 88 
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det
24

. Myndigheten är även skyldig att anteckna uppgifter av betydelse för handläggning-

en
25

 och den enskilde har rätt att ta del av det som tillförts ärendet, s.k. partsinsyn gäl-

ler
26

. Skyldigheten att dokumentera handläggningen är en viktig del för att säkra rättssä-

kerheten genom att berörda parter därmed ges möjlighet att se på vilka grunder beslut har 

fattats
27

. I 17 § FL finns bestämmelser om att ett ärende inte får avgöras innan en part har 

underrättats om en uppgift som någon annan tillfört ärendet och yttrat sig om uppgiften. I 

18-19 § FL finns bestämmelser om omröstning när flera gemensamt fattar beslut. Ett 

beslut som myndigheten fattar som avgör ett ärende måste innehålla skälen för beslutet
28

 

och parten ska bli underrättad om innehållet i beslutet. Om beslutet går parten emot ska 

myndigheten även informera om hur beslutet kan överklagas
29

. Beslutsmotivering är 

också en väldigt viktig del för att säkra rättsäkerheten. Genom en tydlig motivering till ett 

fattat beslut kan en part kontrollera att beslutet är riktigt och att det fattats på sakliga och 

opartiska grunder
30

. 

Även 26 § blir tillämplig vid myndighetsutövning mot enskild som innebär att myndig-

heten får rätta skrivfel, räknefel eller andra förbiseende fel i beslutet. Innan rättelse sker 

måste dock myndigheten ge parten tillfälle att yttra sig över rättelsen.   

Dessa skyldigheter för myndigheten utgör minimistandard som måste uppfyllas vid myn-

dighetutövning. Om myndigheten vill kan rättigheterna utvidgas men alltså inte minskas 

utan lagstöd. Skyldigheterna innebär ett säkerställande att en enskild part får ta del av och 

ha insyn i beslutsprocessen vilket är en grundläggande fri- och rättighet som regleras i 

RF
31

.  

FL innehåller vidare regler för överklagan av förvaltningsbeslut i 22 § och hur överkla-

gandet ska ske i 23-25 § FL. Det finns även regler om begränsningar av lagens tillämp-

ning i de avlutande paragraferna 31-33.  

Ovan nämndes möjligheten till rättelse av beslut enligt 26 § FL. Detta avser dock endast 

skrivfel, räknefel eller annat förbiseende där beslutet är riktigt men återgetts felaktigt. För 

fall där beslutet i sig är felaktigt finns möjligheten till omprövning av beslutet enligt 27 § 

FL. I följande två kapitel följer en bakgrund till förvaltningslagen och specifikt utveckl-

ingen av möjligheten till omprövning av myndigheters beslut samt en genomgång av 

tillämpningen av 27 § FL. 

  

                                                      

24
 14 § FL 

25
 15 § FL 

26 
16 § FL 

27 
Staaf & Zanderin (2011) s. 95 

28 
20 § FL 

29 
21 § FL 

30
 Staaf & Zanderin (2011) s. 100 

31 
Staaf & Zanderin (2011) s. 83 
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3.  UTVECKLINGEN AV OMPRÖVNINGSMÖJLIGHETEN  

Ett myndighetsbeslut kan behöva ändras om det meddelade beslutet av någon anledning 

är felaktigt. Det kan vara myndigheten själv som vill ändra beslutet eller så kan den per-

son som blivit föremål för beslutet upplysa myndigheten om en felaktighet och vill få till 

en ändring av beslutet. Vanligen överklagas då beslutet och prövas i högre instans. En 

besvärsprövning kostar däremot mycket pengar och är tidskrävande jämfört med ett myn-

dighetsförfarande. Därför har det gjorts försök att få till en lagstiftning angående myndig-

heters möjlighet till självrättelse genom omprövning av sina beslut. Reglerna kring om-

prövning är dock invecklade och rättelsemöjligheten avgörs ibland genom praxis och 

ibland genom lagstiftningen
32

. 

Idag finns lagstiftat i förvaltningslagen när en myndighet har en skyldighet att ompröva 

sitt beslut. Förvaltningslagen trädde ikraft 1 januari 1987. Möjlighet till omprövning finns 

också med stöd av praxis där förekomsten av negativ rättskraft hos ett beslut blir avgö-

rande för om beslutet kan bli föremål för omprövning
33

.  

De följande två kapitlen kommer att behandla tillämpningen av omprövningsmöjligheten 

enligt lagstiftningen samt enligt den praxis som utvecklats.  

För att få en förståelse för dagens lagstiftning görs först en redogörelse för tidigare lag-

stiftning och hur möjligheten till omprövning av beslut har utvecklats och motiverats. 

Även begreppet rättskraft klargörs som är ett centralt begrepp inom förvaltningsrätten när 

det gäller möjligheten till omprövning.  

3.1  BEGREPPET RÄTTSKRAFT  

Ett viktigt begrepp som bör klargöras i samband med myndigheters befogenhet att om-

pröva beslut är ett besluts rättskraft. Grunden för ett besluts rättsverkan finns i RB 17 kap 

11 § och lyder: 

”Dom äge, sedan tid för talan utgått, rättskraft, såvitt därige-

nom avgjorts den sak, varom talan väckts…” 

Med detta menas att ett beslut som vunnit laga kraft får materiell rättsverkan och inte kan 

prövas på nytt (res judicata). Ett beslut vinner laga kraft om beslutet inte överklagas un-

der den tidsfrist som finns bestämd och står därmed i princip fast
34

.  

Ett annat begrepp som används inom processrätten är att ett beslut har negativ rättskraft 

vilket innebär att frågan som beslutet avser har avgjorts och därmed inte får tas upp för 

                                                      

32
 Bohlin & Warnling-Nerep (2012) s. 165 

33
 Bohlin & Warnling-Nerep (2012) s. 171 

34
 Bohlin & Warnling-Nerep (2012) s. 166 
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ytterligare prövning
35

. Beslutet blir orubbligt och kan inte återkallas eller ändras av myn-

digheten
36

.  

Inom förvaltningsrätten används begreppet negativ rättskraft på ett annat sätt än den me-

ning begreppet har inom processrätten. Frågan om ett beslut har rättskraft eller inte beror 

på om det anses möjligt att fatta ett nytt beslut som innebär en ändring av det tidigare 

beslutet och inte som inom processrätten om framställningen ska avvisas eller inte
37

.  

Det finns både för- och motargument angående orubblighet eller inte. För besluts orubb-

lighet talar trygghetsskäl för den enskilde som anpassat sig efter beslutet. När det finns 

flera parter inblandade som har motstridiga intressen talar det för att ett beslut inte ska 

kunna ändras eftersom en part då oftast blir lidande. En alltför allmän befogenhet för 

myndigheten att rätta beslut kan även leda till att noggrannheten minskar vid utredning 

och beslutstagande. Mot orubblighet talar istället att det känns självklart att ett beslut som 

är fel eller olämpligt bör kunna tas tillbaka och rättas och inte få fortsätta att verka
38

. Det 

är i detta sammanhang som möjligheten till omprövning ska ses. Omprövningsmöjlighet-

en och extraordinära rättsmedel utgör en rättsäkerhetsgaranti för att lagakraftvunna beslut 

som anses rättsstridiga, olämpliga eller olagliga kan prövas igen
39

.  

Skälen för och emot ett besluts rättskaft väger olika tungt i olika typer av beslut. I praxis 

har besluts rättskraft därför varierat beroende på beslutets karaktär, en vidare utveckling 

av praxis följer i avsnitt 4.5.  

Ett besluts rättskraft har varit en viktig utgångspunkt i diskussionerna inom förvaltnings-

området när det gäller möjligheten att ompröva beslut. Nedan följer nu en redogörelse för 

utvecklingen av förvaltningslagstiftningen och myndighetens möjligheter till att ompröva 

beslut.  

3.2  1971  ÅRS FÖRVALTNINGSRÄTTSREFORM  

1971 antogs tre nya förvaltningsrättsliga lagar. En förvaltningslag (1971:290), en lag som 

behandlade förvaltningsdomstolar (1971:289) och en lag om förvaltningsprocesser 

(1971:291)
40

. Med förvaltningslagen (1971:290) reglerades grundläggande principer för 

hur handläggningen av ärenden skulle hanteras av förvaltningsmyndigheter och det var 

den första allmänna regleringen av förvaltningsförfarandet. Syftet med reformen var 

bland annat att öka medborgarnas rättssäkerhet vid myndighetskontakter
41

. 

 

Arbetet bakom denna reform var omfattande och pågick under en längre tid. I förarbeten 

till den nya lagen diskuterades begreppet rättskraft och hur begreppet skulle tolkas i för-

                                                      

35
 Strömberg & Lundell (2011) s. 76 

36
 Ragnemalm (1992) s. 85 

37
 Strömberg & Lundell (2011) s. 76 

38
 Ragnemalm (1992) s. 86 

39
 Bohlin & Warnling-Nerep (2012) s. 166 

40
 Dir. (2008:36) s. 3 

41
 Hellners & Malmqvist (2010) s. 18 
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valtningsrättssammanhang. Definitionen var att rättskraft hos ett beslut skulle innebära att 

myndigheten inte skulle kunna meddela ett nytt beslut i samma ärende som fick ett annat 

innehåll. För ett beslut som ägde rättskraft låg ett förbud för myndigheten att pröva saken 

på nytt samt att ändra beslutet även om det visade sig vara felaktigt. Vidare konstaterades 

att rättskraft begreppet var av så olika karaktär inom förvaltningsområdet att en allmän 

lagbestämmelse inte skulle kunna införas utan att den frågan istället skulle avgöras i 

praxis och speciallagstiftningen. Däremot ansågs allmänna regler kunna införas om rät-

telse av skrivfel och uppenbara förbiseendefel
42

.  

 

I vidare utredning av arbetsgruppen fortsatte diskussionen om ett besluts rättskraft inom 

förvaltingsrätten och ett besluts orubblighet. Det konstaterades att det inom förvaltnings-

förfarandet inte kan sägas finnas ett tydligt rättskraftsbegrepp och att fördelar och nackde-

lar med ett orubbligt beslut ter sig olika inom olika myndigheter. En bestämmelse om att 

ändra ett rättskraftigt beslut ansågs vara en bedömningsfråga och inte en fråga om proces-

suella principer. Ett förslag på en tänkbar bestämmelse togs fram som löd:  

 

”en sak, som avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut, under 

vederbörligt beaktande av deras intressen som berörs av be-

slutet, får prövas på nytt när nya omständigheter upplyses el-

ler bedömningsfel påvisas” (SOU 1968:27 s. 219) 

 

Man kom slutligen fram till att en sådan bestämmelse inte skulle kunna ge någon vägled-

ning och att den inte passade in i en lag som skulle innehålla mer centrala regler
43

.  

 

I den slutliga propositionen
44

 intogs istället enbart en bestämmelse om myndigheters be-

fogenhet till rättelse av skrivfel, räknefel och liknande förbiseendefel för beslut som vun-

nit rättskraft. Det poängterades dock att felet skulle vara uppenbart och att det inte skulle 

finnas några oklarheter om vad myndigheten menat i beslutet. Någon bestämmelse om 

omprövning av beslut togs inte in i 1971 års förvaltningslag utan den frågan lämnades 

fortsatt till praxis och speciallagstiftning att lösa.  

3.3  1986  ÅRS FÖRVALTNINGSLAG  

Efter att 1971 års förvaltningslag trätt i kraft kom under 1970-talet önskemål om en över-

syn av lagen sedan man sett vilka effekter den medfört. Bland annat ville man skapa 

enkla regler, skapa en bättre service mot allmänheten och förkorta handläggningstider-

na
45

. Det fanns en saknad av föreskrifter för hur myndigheter själva fick rätta sina beslut. 

1971 års lag innehöll endast möjlighet till rättelse av skrivfel och för övrigt fick man söka 

ledning i praxis om förvaltningsbesluts rättskraft
46

. Under 1980-talet tillsattes därför en 

                                                      

42
 SOU 1964:27 s. 480 

43
 SOU 1968:27 s. 219 

44 
Prop. 1971:30 

45
 Hellners & Malmqvist (2010) s. 20 

46
 Prop. 1985/86:80 s. 39 
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förvaltningsrättsutredning
47

 där förslag lämnades till att införa en paragraf om myndig-

hetens möjlighet att själva ompröva sina beslut enligt följande: 

”Om besvär anförs bör myndigheten ompröva sitt beslut. Änd-

ring får dock ej ske till nackdel för klaganden eller annan part. 

Leder omprövningen till ändring i beslutet skall besvären anses 

förfallna. I annat fall skall handlingarna i ärendet utan dröjs-

mål lämnas över till den myndighet som har att pröva besvä-

ren.” (SOU 1981:46, 20 § ) 

 

Förslaget innebar att myndigheten inte skulle kunna ändra beslutet om det blev till nack-

del för någon part och att omprövning inte borde ske i flerpartsärenden. Undantag kunde 

dock medges om det klart framgick från början att parterna var överens om ändringen. 

Tanken var att förskjuta omprövningen till den instans som lämnat beslutet för att för-

korta handläggningstiden och att omprövning därmed blev ett första led i besvärsprocess-

en
48

.  

Efter ett tilläggsdirektiv skulle frågan om omprövning övervägas ytterligare
49

. I direkti-

vet
50

 gav förvaltningsutredningen ett än mer preciserat förslag om omprövning. Förslaget 

omfattade tre paragrafer; ändring av beslut, underrättelse till parterna innan ändring och 

omprövning vid överklagande. Myndigheten gavs här möjlighet att ändra beslut även om 

det blev till nackdel för en part men endast under vissa bestämda omständigheter som 

spaltades upp i förslaget. Utöver dessa fick myndigheten inte ändra sina beslut. Som un-

dantag nämndes bland annat omständigheter som att ett ärende handlagts felaktigt eller att 

beslutet grundats på felaktiga förutsättningar vilket inverkat på ärendets utgång
51

. I moti-

veringen till förslaget angavs bland annat att det nu var möjligt att utforma mer allmänna 

bestämmelser i frågan än under förarbetet till 1971 år lag. Man sa vidare att samma förut-

sättningar bör finnas för ändring av beslut oavsett myndighet men även att frågan om 

omprövning var en svår fråga ur teknisk synpunkt
52

.  

Förslaget remissbehandlades och de flesta instanser var positiva till att FL skulle få ett 

bredare syfte än den tidigare haft men många hävdade även att kostnaderna för lagförsla-

get och dess konsekvenser inte klarlagts i tillräcklig omfattning. Förslaget om ompröv-

ning kritiserades för att försämra rättsäkerheten, framförallt med hänsyn till att ompröv-

ning skulle tillåtas som innebar nackdel för part. Förslaget ansågs därmed behöva utredas 

ytterligare
53

.  

I den slutliga propositionen till 1986 års lag framhölls att syftet var att stärka rättsäkerhet-

en samt att öka servicen i förvaltningen. Handläggningen skulle göras snabbare och 

                                                      

47
 SOU 1981:46 

48
 SOU 1981:46 s. 139, 141 

49
 Hellners & Malmqvist (2010) s. 344 

50
 SOU 1983:73 

51
 SOU 1983:73 s. 24, 35 § 6 p. 

52
 SOU 1983:73 s. 149-150 

53
 Hellners & Malmqvist (2010) s. 345 
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tyngdpunkten i förfarandet förskjutas nedåt till första instans för att minska kostnader och 

handläggningstider för ärenden. Ett viktigt inslag var bland annat att skapa effektivare 

och enklare sätt att ompröva felaktiga beslut
54

. I frågan om omprövning var de flesta re-

missinstanser för att införa en bestämmelse om myndigheters möjlighet att själva om-

pröva sina beslut. Man var även överens om att beslut bör få ändras om det inte är till 

nackdel för någon part. Förslaget som utredningen tagit fram ansågs däremot av flera 

remissinstanser gå alltför långt och medföra en försämring av rättssäkerheten samt leda 

till onödiga omprövningar
55

.  

Departementschefen ansåg i propositionen att de principer som i dagsläget ansågs gälla 

enligt praxis om besluts rättskraft var ändamålsenliga och att utredningens förslag med 

utvidgade befogenheter för myndigheten att ompröva beslut till enskildas nackdel inte 

skulle genomföras. Detta kunde leda till nackdelar för rättsäkerheten
56

. Lagen borde istäl-

let formuleras som ett minimikrav när omprövning ska ske om vissa förutsättningar upp-

fylls. I andra fall skulle gällande praxis fortsatt vara vägledande
57

.  

Vidare ansåg departementschefen att omprövning bör göras oftare. Genom att de princi-

per som utvecklats i praxis lagfästes skulle det kunna leda till att myndigheten omprövade 

beslut oftare vilket motiverade ett lagfästande
58

.  

Angående möjligheten att ompröva överklagade beslut angav departementschefen att 

rättsläget inte var lika tillfredsställande och att behovet att ändra ett beslut ofta framkom 

vid ett överklagande. Nya uppgifter kunde då framkomma och myndigheten upptäckte 

kanske själva att de förbisett något eller gjort något felaktigt. Enligt gällande praxis änd-

rade inte myndigheten själv ett beslut som överklagats. Detta var något som behövde 

modifieras och en lösning som framhölls var att överklaganden skulle lämnas in till den 

myndighet som lämnat beslutet istället för till domstol. Myndigheten skulle då ha samma 

befogenheter att ändra beslutet som vid omprövning utan samband med överklagan. Be-

fogenheten skulle gälla så länge överklagandet inte överlämnats till högre instans
59

.  

Resultatet blev dagens lagstiftning att myndigheter själva får ompröva beslut som de 

meddelat som första instans om det kan ske snabbt och enkelt samt om det inte blir till 

nackdel för någon part. Det bestämdes även att överklaganden ska inges till den myndig-

het som meddelat beslutet istället för till domstol. 

Sedan dess har fortsatt utredning skett eftersom det fortfarande finns ett behov av att ge 

en tydligare bild av vad som gäller för omprövning. Det har bland annat kommit ett 

kommittédirektiv
60

 som tar upp behovet av en utredning kring bestämmelserna om om-

prövning och hur de kan förbättras så att systemet blir mer effektivt och rättssäkert.   

                                                      

54
 Prop. 1985/86:80 s. 12 

55
 Prop. 1985/86:80 s. 38 

56
 Prop. 1985/86:80 s. 41 

57
 Prop. 1985/86:80 s. 42 
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 Prop. 1985/86:80 s. 41 
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4.  OMPRÖVNING ENLIGT 27  §  FL 

Bestämmelserna om omprövning enligt förvaltningslagen gäller för alla myndigheter. 

Lagen är därför mer allmänt utformad för att passa för alla olika typer av förvaltnings-

myndigheter och olika former av beslut. I propositionen
61

 framhålls att en fullständig 

reglering skulle bli alltför invecklad och inte vara till någon större nytta med tanke på de 

varierande förhållandena inom förvaltningsrätten. 

Ändamålet med paragrafen är att klart felaktiga beslut ska kunna ändras snabbt, enkelt 

och billigt. Skyldigheten att ompröva ska ses som ett minimikrav och vara ett komple-

ment till de befogenheter att ompröva beslut som myndigheten har enligt de principer 

som utarbetats i praxis
62

. Vid de tillfällen när 27 § FL är tillämplig ska den dock använ-

das i första hand
63

. Omprövning med stöd av praxis presenteras i avsnitt 4.5. 

4.1  PARAGRAFENS LYDELSE  

27 §  

Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som 

första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omstän-

digheter eller av någon annan anledning, skall myndigheten 

ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att 

det kan bli till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäl-

ler även om beslutet överklagas, såvida inte klaganden begär 

att beslutet tills vidare inte skall gälla (inhibition). 

  Skyldigheten gäller inte, om myndigheten har överlämnat 

handlingarna i ärendet till en högre instans eller om det i annat 

fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. 

4.2  TILLÄMPNINGSOMRÅDE  

Paragrafen får användas för alla slags beslut som en myndighet meddelat som första in-

stans. Beslutet behöver inte kunna överklagas eller ha överklagats för att få omprövas. 

Omprövningen gäller delbeslut som fattas under ett ärendes gång utan att hela ärendet är 

avslutat samt beslut som vunnit laga kraft
64

. 

En ansökan som bifalls av en högre instans men som avslagits av första instans kan inte 

återkallas av den första instansen, sådan omprövning faller utanför paragrafens område. 

Paragrafen omfattar inte heller omprövning av högre instansers beslut
65

.  

Kravet för att omprövning ska kunna ske är att beslutet är meddelat på något sätt. Innan 

dess har myndigheten full frihet att ändra i beslutet. Med meddelat menas att beslutet ska 
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vara expedierat eller på något vis fått sin slutliga utformning. Som ledning kan JO 

1997/98 s. 348 nämnas där ett beslut antecknats på ansökan men ännu inte expedierats. 

Genom att beslutet antecknats på ansökan ansåg JO att beslutet därmed blivit offentligt 

och därför inte kunde återkallas och ändras. Tidpunkten för när ett beslut anses meddelat 

kan alltså även vara vid den tidpunkt som beslutet blir offentligt
66

. 

4.3  FÖRUTSÄTTNINGAR  

Paragrafen anger tre förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en skyldighet att 

ompröva ett beslut ska föreligga. Beslutet ska vara uppenbart oriktigt, kunna ändras en-

kelt och snabbt och ändringen får inte vara till nackdel för part.  

Uppenbart oriktigt beslut 

 

Formuleringen uppenbart oriktigt beslut ska tolkas att det ska vara enkelt att konstatera 

felaktigheten. Det ska inte behövas någon mer ingående granskning för att se att det är ett 

fel. Vid ett överklagande ska det räcka med att läsa igenom skrivelsen och beslutet och 

därmed kunna konstatera att en felaktighet föreligger. Först då behöver myndigheten göra 

en mer ingående granskning av ärendet
67

.  

Detta förfarande förutsätter att beslutet har överklagats och det därmed är en part som 

uppfattat felaktigheten, men ett beslut behöver inte överklagas för att kunna omprövas. 

Felaktigheter kan uppmärksammas även utan överklagan t.ex. genom att en part går till 

myndigheten och talar om att en felaktighet uppstått eller på annat sätt uppmärksammar 

myndigheten på förhållanden som gör att beslutet uppfattas som uppenbart oriktigt
68

.  

Åberopande av nya omständigheter är också ett skäl som kan göra att ett beslut anses 

oriktigt. Även förbiseendefel eller felbedömningar som myndigheten själv upptäcker att 

den gjort kan bli skäl för omprövning av ett beslut
69

. Med ny omständighet menas t.ex. att 

myndigheten inte känt till den vid tidpunkten för beslutsfattandet utan fått kännedom om 

den senare
70

.  

I begreppet uppenbart oriktigt omfattas även fall där beslutet var riktigt när det fattades 

men att senare omständigheter gjort att beslutet nu anses uppenbart felaktigt eller olämp-

ligt
71

.  

Snabbt och enkelt 

Det andra rekvisitet är att beslutet ska kunna ändras snabbt och enkelt. Ett beslut får inte 

bli liggande hos myndigheten och skyldigheten att ompröva gäller därmed normalt inte 

när det krävs ytterligare utredning i ett ärende
72

.  
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Normalt sett hänger det första och andra rekvisitet ihop, ett uppenbart fel är ofta enkelt att 

rätta. Men det gäller inte alltid. Ett uppenbart fel kan föreligga men det kan krävas ytterli-

gare utredning för hur felaktigheten ska rättas
73

. Som nämnts ovan sägs i propositionen 

att omprövningsskyldigheten inte gäller när ytterligare utredning krävs i ett ärende.  

En omprövning får inte medföra att avgörandet tar längre tid, bli dyrare eller krångligare 

än annars. Tanken bakom skyldigheten till omprövning var att undvika att ärenden som 

överklagats blir liggande hos myndigheten, dels för att öka rättssäkerheten dels för att få 

ett effektivare system
74

.  

Utan nackdel för någon enskild part 

Det sista rekvisitet innebär att myndigheten inte är skyldig att ompröva ett beslut som 

medför att en part får ett försämrat rättsläge även om beslutet är uppenbart felaktigt
75

. 

Myndigheten är inte skyldig att ompröva beslut som är gynnande för en part som exem-

pelsvis tillstånd eller dispenser. Skyldighet att ompröva gäller inte heller för att skärpa ett 

redan fattat beslut som är betungande för en part som till exempel förelägganden eller 

förbud
76

. 

I propositionen framgår att det normalt inte finns någon skyldighet att ompröva i flerpart-

särenden. Där framgår även att skyldighet inte föreligger även om myndigheten tror att en 

ändring kommer att göras om ärendet avgörs i högre instans
77

.  

Rekvisitet anses uppfyllt i de fall när ändringen av beslutet är positivt för en part eller inte 

går någon part emot. En skyldighet att ompröva beslut finns då myndigheten exempelvis 

avslagit en ansökan eller för att mildra eller återkalla ett meddelat förbud eller föreläg-

gande. Skyldigheten gäller även interna beslut som utgör de allmännas ställningstaganden 

eller partsståndpunkter i civilrättliga förhållanden. En ändring av sådana beslut kan enligt 

lagens mening aldrig vara till nackdel för någon part
78

.  

4.4  UNDANTAG  

Det finns tre situationer när skyldigheten att ompröva inte gäller. Dessa är när någon som 

överklagat begär inhibition, när myndigheten överlämnat handlingarna i ärendet till högre 

instans eller om det finns särskilda skäl mot att beslutet ändras.  

Begäran av inhibition 

 

Om någon begär inhibition av ett överklagat beslut ska beslutet upphöra att gälla tillsvi-
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dare i väntan på slutligt avgörande. Frågan ska prövas av högre instans så fort som möj-

ligt utan dröjsmål och myndigheten har därför ingen skyldighet att ompröva beslutet
79

.  

Handlingar som har överlämnats till högre instans 

Efter att en myndighet har lämnat över handlingarna i ett ärende till en högre instans en-

ligt 25 § FL försvinner skyldigheten att ompröva beslutet
80

.  

Särskilda skäl mot omprövning  

Särskilda skäl mot att omprövning görs har i propositionen motiverats med att det i vissa 

fall inte är lämpligt för myndigheten att ompröva ett beslut även om det uppfyller förut-

sättningarna för omprövning. Vissa beslut bör vara lika orubbliga som domstolsbeslut 

efter att de vunnit laga kraft. Ett exempel på beslut av detta slag som anges är folkbokfö-

ringsbeslut
81

.  

Ytterligare ett särskilt skäl som anges är om det rör sig om ett överklagat beslut som på 

något sätt har samband med ett annat beslut som är beroende av högre instans avgörande. 

Om ett överklagat beslut är oriktigt endast på en av de punkter som tas upp i överklagan 

och den punkten inte är så viktig i sammanhanget kan det vara lämpligare att ärendet helt 

lämnas till högre instans att avgöra
82

.  

4.5  OMPRÖVNING UTANFÖR FL   

Rättelse av myndighetsbeslut kan ske antingen med stöd av lag, 27 § FL, eller med stöd 

av praxis. Som tidigare nämnts är 27 § FL ett minimikrav för när det finns en skyldighet 

för myndigheten att ompröva ett beslut och reglerna ska ses som ett komplement till eta-

blerad praxis. Lagstiftningen kring omprövning är och har varit ofullständigt reglerad och 

myndigheterna har därför förlitat sig på principer som utvecklats av praxis på förvalt-

ningsområdet. Det är framförallt resonemang för och emot rättskraft för olika beslut samt 

avgöranden från Regeringsrätten samt JO som ligger till grund för den ”mall” som etable-

rats för hur rättskraftsfrågan ska hanteras. Reglerna enligt praxis ska endast ses som en 

möjlighet att ompröva beslut och ingen skyldighet som FL inrymmer
83

.  

4.5.1  VIDARE OMPRÖVNINGSMÖJLIGHET ENLIGT PRAXIS  

Enligt praxis beror möjligheten till omprövning på beslutets karaktär. Beroende på om ett 

beslut anses ha negativ rättskraft eller inte kan det bli föremål för en omprövning. En 

första förutsättning är att beslutet har offentliggjorts för parten. Sedan beror möjligheten 

till omprövning på vilket slags beslut som det handlar om. Det finns ingen tidsfrist för 

rättelse av beslut, en part kan begära omprövning hos myndigheten även efter att beslutet 
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vunnit laga kraft. Däremot visar praxis att om en part utan giltig ursäkt dröjer med en 

begäran om omprövning kan den bedömas mer restriktivt
84

.  

Praxis delar upp beslut efter karaktär i:
85

 

 gynnande beslut 

 betungande beslut 

 avslagsbeslut 

 interna beslut 

 beslut i ärenden som påminner om tvistemål eller brottmål 

Gynnande beslut, exempelvis beviljande av tillstånd eller dispens, vinner normalt negativ 

rättskraft och kan inte ändras. Personen ska kunna lita på att beslutet står fast och, utan 

risk för att beslutet rivs upp, utnyttja de befogenheter som beslutet medgett
86

. Som exem-

pel kan nämnas RÅ 1975:58 där en byggnadsnämnd beviljat bygglov och därmed inte 

kunnat meddela ytterligare föreskrifter om belastningen på bjälklag i efterhand
87

. Att ett 

beslut är felaktigt är inte en tillräcklig anledning för att myndigheten ska få ändra beslu-

tet
88

. 

Det finns dock tre undantag när ett gynnade beslut får ändras. Dessa är om det kan åter-

kallas med stöd av ett förbehåll i beslutet, med hänsyn av säkerhetsskäl som hälsofara, 

brandfara eller likande samt om personen vilselett myndigheten genom att lämna felakt-

iga uppgifter eller utelämnat relevanta uppgifter så att beslutet blivit felaktigt
89

. Ett ex-

empel är RÅ 1992:78, en kommun ville återkalla ett beslut om bidrag för att kommunen 

upptäckt att beslutet stred mot kommunens praxis. Återkallelse kunde inte ske eftersom 

felaktigheten inte berodde på vilseledande uppgifter från den enskilde.  

Betungande beslut som förelägganden eller förbud saknar negativ rättskraft och kan oftast 

ändras både till att mildras och skärpas. Det har ansetts nödvändigt för att förvaltningen 

ska bli effektiv och ändamålsenlig
90

. Ett rättsfall som visar på detta är JO 1993/94 s. 411 

där en byggnadsnämnd beslutat om att utfärda byggnadsavgift enligt 10 kap 4 § PBL för 

ett olovligt bygge. Parten i fråga begärde omprövning av beslutet vilket byggnadsmänden 

först inte gjorde men efter ingripande av JO omprövades beslutet och avgiften bestämdes 

till ett lägre belopp. 

Även avslagsbeslut saknar negativ rättskraft och myndigheten kan ta upp frågan till pröv-

ning igen om en ny ansökan kommer in och bifalla den
91

.  
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Interna beslut saknar negativ rättskraft. Det är beslut som är ett internt ställningstagande 

från de allmännas sida som t.ex. beslut att bygga en väg, upplåta jakträtt, köpa aktier eller 

att sälja en viss egendom
92

. Den här typen av beslut kan istället leda till civilrättsliga för-

pliktelser och om beslutet ändras kan myndigheten bli skadeståndsskyldig
93

.  

Beslut som innehåller flera parter med motstridiga intressen och som påminner om tvis-

temål eller brottmål vinner negativ rättskraft. Dessa beslut är enligt praxis i princip 

orubbliga. För det talar tryggheten för de ingående parterna i att beslutet inte kan änd-

ras
94

. Myndigheten får inte ta upp frågan och pröva den på nytt. Ledning hämtas från 

processrätten där res judicata gäller och en dom blir ett hinder för en ny prövning av 

samma sak
95

.   

För beslut som inte kan härledas till någon av ovanstående beslutskaraktärer får besluts-

fattaren helt enkelt försöka att efter bästa förmåga hantera de principer som finns
96

.  

4.5.2 TILLÄMPNING AV DEN VIDARE OMPRÖVNINGSMÖJLIGHETEN 

I propositionen till FL togs det angående den vidare omprövningsmöjligheten upp hur den 

sedvanerätt angående omprövning som utvecklats skulle tillämpas i samband med att 

bestämmelserna trädde i kraft. Följande framfördes av departementschefen. 

En viktig skillnad med de nya bestämmelserna jämfört mot innan FL trädde i kraft 1986 

är att överklaganden nu ska ges in till myndigheten och inte till domstolen. I tidigare 

praxis har möjligheten att rätta överklagade beslut varit begränsad. Huvudregeln har varit 

att beslut sedan det överklagats inte får ändras av myndigheten. Som motiv anfördes att 

risken ökade för motstridiga avgöranden samt att det kunde leda till att ärenden tog längre 

tid innan de avgjordes. Det ansågs även finnas en risk att myndigheten blev mindre nog-

grann när de fattade beslut om de visste att felaktigheter kunde rättas till när beslut över-

klagades
97

.  

Men motiven gäller inte så länge myndigheten inte lämnat handlingarna till högre instans. 

De principer som gällt enligt praxis kan därför inte tillämpas på samma sätt som tidigare. 

En uppmaning i propositionen var därför att praxis behövde utvecklas och användningen 

av omprövningar utanför FL öka. Utvecklingen kunde därmed bidra till ett enklare, 

snabbare och billigare förfarande samtidigt som rättsäkerheten tryggades
98

.  

I propositionen poängteras dock att utvecklingen måste ske med försiktighet. Bland annat 

ska beslut där det finns flera parter med motstridiga intressen normalt inte omprövas. 

Beslut som överlämnats till högre instans ska i de flesta fall inte heller omprövas. Myn-

digheten ska även undvika att ompröva ärenden där beslutet är riktigt för att undvika 
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onödiga omprövningar. Omprövning bör inte göras av alla beslut som överklagas. Myn-

digheten bör göra ett urval av ärenden där det framstår direkt vid genomläsningen att 

beslutet i fråga sannolikt bör ändras
99

.  

Tillämpningen av praxis och utvecklingen av omprövning utanför FL ska göras med be-

aktande av dessa riktlinjer som tas upp i propositionen.  

4.6  ÖVERKLAGAN AV ETT OMPRÖVNINGSBESLUT  

Även ett omprövat beslut kan överklagas. Som tidigare nämnts kan omprövning ske i 

samband med ett överklagande som ett första led i besvärsprocessen men även genom en 

begäran om omprövning av parten.  

Som grundregel för överklagande i FL står i 22 § att ett beslut får överklagas av den som 

beslutet angår om det går parten emot och beslutet kan överklagas och i 22a § att beslut 

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  

Omprövning i samband med ett överklagande 

När omprövning är ett första led i besvärsprocessen och beslutet ändrats så som klagan-

den begärt förfaller rätten att överklaga beslutet enligt 28 § FL. Beslutet går på så sätt inte 

klaganden emot och kan därför inte överklagas. Om myndigheten istället beslutar att om-

prövning inte kan ske fortsätter processen som ett överklagande och handlingarna över-

lämnas till högre instans för att avgöra frågan. Detsamma gäller om beslutet ändras på 

annat sätt än vad klaganden begärt
100

. Enligt 28 § FL andra stycket ska överklagandet 

därmed anses omfatta det nya beslutet.  

Omprövning utan samband med överklagande 

Om myndigheten, efter en begäran om omprövning, väljer att inte ompröva ett beslut får 

22 § FL göras gällande att beslutet går parten emot och beslutet därmed får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § FL. Ärendet kan inte lämnas vidare till högre 

instans eftersom det inte överklagats. Ett beslut att inte göra en omprövning är ett förvalt-

ningsbeslut och bör därför överklagas till förvaltningsdomstol. Om omprövningen medför 

en ändring av beslutet på ett annat sätt än klaganden begärt anses det nya beslutet gå part 

emot. Det nya beslutet ska då kunna överklagas i vanlig ordning. Till vilken domstol 

överklagandet ska i detta fall beror på vilken myndighet som fattat beslutet och vart dessa 

beslut ska överklagas.  

Vart förvaltningsbeslut ska överklagas 

 

Vart beslut enligt FL ska överklagas var under en tid en oskriven princip. När det inte 

fanns bestämmelser om överklagande i lag skulle myndigheters beslut överklagas hos 

närmast högre myndighet och som sista instans regeringen
101

. Efter en reform 1998 fast-

ställdes att förvaltningsbeslut skulle överklagas till förvaltningsrätten och efter prövnings-
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tillstånd vidare till kammarrätten och som sista instans Högsta förvaltningsdomstolen
102

. 

Syftet med regeln är bland annat att täcka upp luckor i lagstiftningen där det inte finns en 

rätt till domstolsprövning men en sådan ska finnas enligt EG-rätten eller Europakonvent-

ionen
103

.  

Reglerna om överklagan är subsidiära i förhållande till annan lag eller förordning enligt 

3 § FL. När det finns ett uttryckligt stöd i annan lag eller förordning om en annan instans-

ordning gäller den före förvaltningslagens bestämmelser. Till exempel finns i miljöbalken 

och plan- och bygglagen föreskrivet att dessa mål ska prövas hos Mark-och miljödomsto-

len, andra statliga myndigheters beslut ska också prövas hos Mark-och miljödomstolen i 

vissa särskilda fall
104

. Även i fastighetsbildningsalgen finns föreskrifter att fastighetbild-

ningsmål ska prövas vid Mark-och miljödomstolen
105

.  

4.7  SAMMANFATTNING  

Möjligheten till omprövning av beslut har varit en fråga för diskussion under tiden som 

förvaltningslagen utvecklats. Frågan har varit svår att lösa lagtekniskt och bestämmelser-

na har fått en mer allmän utformning för att passa alla former av förvaltningsmyndighet-

er. Syftet har varit att förskjuta prövningsförfarandet till första instans för att systemet ska 

bli effektivare och billigare.  

Omprövning av myndighetsbeslut kan ske med stöd av 27 § FL. Lagen ställer upp tre 

villkor som måste vara uppfyllda för att skyldighet till omprövning ska gälla. Beslutet ska 

innehålla en uppenbar oriktighet, gå enkelt och snabbt att rätta samt inte leda till nackdel 

för en part. Det sista villkoret gör att ärenden med fler än en part blir svåra att ompröva.  

En vidare omprövningsmöjlighet förekommer där omprövning kan göras med stöd av den 

praxis som utvecklats på förvaltningsområdet. Ett besluts rättskraft har där varit utgångs-

punkten för om omprövning ska kunna tillämpas eller inte för olika beslut. I praxis har 

det, när det gäller beslut i flerpartsärenden där det finns motstridiga intressen, ofta be-

dömts att sådana beslut vinner negativ rättskraft och inte kan bli föremål för omprövning. 

Även i propositionen till lagen framkommer att en myndighet normalt inte är skyldig att 

ompröva i flerpartsärenden samt att omprövning av ett beslut inte bör göras när det inne-

fattar parter med motstridiga intressen.  

Enligt den teoretiska studien av lagtext och praxis inom förvaltningsområdet kan därför 

sägas att omprövning normalt inte verkar vara tillämplig när ett ärende innehåller flera 

parter och särskilt inte i ärenden där det finns motstridiga intressen.  

Kapitel tre och fyra har redovisat hur omprövningsmöjligheten inom förvaltningsrätten 

utvecklats och hur dagens lagstiftning bör tillämpas i teorin. Eftersom förvaltningslagen 

gäller för alla förvaltningsmyndigheter är den allmänt utformad och i vissa fall svår att 

tillämpa i praktiken. Kommande två kapitel kommer att gå vidare och utforska närmre 
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hur omprövning tillämpas av lantmäterimyndigheten på förrätningsbeslut som oftast om-

fattar fler än en part vilket kan komplicera tillämpningen av 27 §. Detta görs genom en 

studie av lantmäteriets rekommendationer, rättsfall samt omprövade lantmäteriförrätt-

ningar.  

  



 

22 

 

5.  OMPRÖVNING VID FASTIGHETSBILDNING  

Lantmäterimyndigheten är en förvaltningsmyndighet och reglerna i FL blir därmed till-

lämplig i de delar som saknar reglering i FBL. Regler om handläggning och beslutsfat-

tande vid fastighetsbildningsförrättningar finns i 4 kap FBL men det saknas regler om 

omprövning. Ett beslut fattat vid fastighetsbildning kan därför bli föremål för omprövning 

enligt 27 § FL. Lantmäteriet har gett ut rekommendationer hur omprövning ska tillämpas 

vid fastighetsbildning vilka kommer att presenteras senare i detta kapitel. Inledningsvis 

följer en översiktlig genomgång av vad fastighetsbildning innebär samt fastighetsbild-

ningens särdrag gentemot andra myndigheters verksamhet.  

5.1  BEGREPPET FASTIGHETSBILDNING  

Fastighetsbildning definieras i FBL 1 kap 1 § och avser åtgärder enligt FBL där fastig-

hetsindelningen ändras eller att servitut bildas, ändras eller upphävs. Fastighetsbildning 

sker genom nybildning eller ombildning av fastigheter
106

.  

Nybildning av fastigheter 

Den vanligaste formen för nybildning av fastigheter är genom avstyckning. Vid avstyck-

ning avskiljs ett bestämt markområde eller vattenområde från en befintlig fastighet eller 

samfällighet. Det avskilda området bildar en ny fastighet. Genom avstyckning kan även 

en fastighets andelar i samfällighet avskiljas. Avstyckning regleras i 10 kap FBL.  

Genom klyvning av en befintlig fastighet kan nya fastigheter bildas. Klyvning kan ske när 

en fastighet ägs av flera personer gemensamt, personerna kan äga olika stora andelar i 

fastigheten. En delägare kan då begära att få sin andel utbruten i form av mark som bildar 

en egen fastighet. Genom klyvning upplöser man samägandet av fastigheten. Klyvning 

regleras i 11 kap FBL. 

Sammanläggning är en annan form av nybildning där två eller flera fastigheter läggs 

samman till en fastighet. De fastigheter som ingår i sammanläggningen måste ha samma 

ägare och om det är flera ägare innehas med lika rätt för att sammanläggning ska få ske. 

De fastigheter som sammanläggs avregistreras och bildar istället en ny fastighet. Sam-

manläggning regleras i 12 kap FBL.  

Ombildning av fastigheter 

Ombildning av fastigheter sker genom fastighetsreglering där mark överförs från en fas-

tighet till en annan
107

. Genom fastighetsregling kan även servitut bildas, ändras eller upp-

hävas och byggnader eller anläggningar som är fastighetstillbehör kan föras över från en 

fastighet till en annan. Mark kan också föras till eller ifrån en samfällighet och samfällig-

heter kan bildas genom fastighetsreglering.  
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Allmänna lämplighetsvillkor 

För all fastighetsbildning gäller att vissa villkor måste vara uppfyllda. Dessa är lämplig-

hetsvillkoren som finns i 3 kap FBL. Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som 

ombildas eller nybildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. Hänsyn ska tas till belä-

genhet, omfång och övriga förutsättningar. Det ska särskilt beaktas att fastigheten får en 

lämplig utformning och tillgång till väg och om fastigheten ska användas för bebyggelse 

även kan få godtagbara anläggningar för vatten och avlopp
108

.  

5.1.1 LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

Fastighetsbildningsfrågor prövas genom en förrättning som handläggs av lantmäterimyn-

digheten
109

. I förrättningen ska LM bevaka allmänna och enskilda intressen och se till att 

ärendet blir ordentligt utrett. En förrättning inleds när en ansökan om en fastighetsbild-

ningsåtgärd inkommer till lantmäterimyndigheten. I ansökan ska anges vilken åtgärd som 

sökanden vill få prövad, berörda fastigheter och ägare och innehavare av servitut och 

nyttjanderätter. Köpehandlingar och överenskommelser ska bifogas ansökan om dessa 

ligger till grund för ansökan
110

.  

Om ansökan är korrekt fortsätter förrättningen med att lantmätaren utreder förutsättning-

arna för åtgärden
111

. Utredningen omfattar legala och faktiska förutsättningar för fastig-

hetsbildningen. Därefter ska rådplägning ske med sakägarna där åtgärden, andra tekniska 

frågor och värderingsfrågor utreds tillsammans med sakägarna. Vid behov är LM också 

skyldig att samråda med berörda myndigheter. Samrådet är ett sätt bevaka de allmänna 

intressen som kan beröras av åtgärden
112

.  

Förrättningen fortsätter sedan med att LM håller sammanträde med sakägarna
113

. LM ska 

då redogöra för ansökan och för de planerade åtgärderna. Sakägarna får tillfälle att yttra 

sig och eventuella oklarheter kan redas ut. När inga motstridiga intressen finns behöver 

sammanträde inte hållas.  

Nästa skede av förrättningen består av utstakning och utmärkning av gränser på marken. 

Fältarbete kan krävas när nya gränser ska tillkomma, gränsmarkeringar sätts ut och mäts 

in. Karta upprättas som visar den nya fastighetsindelningen och till den upprättas en tek-

nisk beskrivning som innehåller information om koordinater och gränspunkter. En fastig-

hetsrättslig beskrivning upprättas som visar den gällande fastighetsindelningen och vilka 

ändringar som skett. Till varje förrättning ska även ett protokoll upprättas
114

 som innehål-

ler uppgifter om bland annat sakägare, sökanden, en kort beskrivning av ärendet och be-

sluten.   

                                                      

108
 3 kap 1 § FBL 
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I slutskedet av förrättningen fattas en rad olika beslut. Ett fastighetsbildningsbeslut fattas 

alltid vilket avgör fastighetsbildningen och ska redovisa vilka fastighetsbildningsåtgärder 

som genomförts. Vid fastighetsreglering och klyvning fattas normalt ett ersättningsbeslut 

om vem som ska betala vad till vem. I dessa fall kan även ett tillträdesbeslut fattas som 

anger när de nya ägarna får tillträde till fastigheten. Kostnadsfördelningsbeslut ska fattas 

som anger vem som betalar förrättningskostnaderna. Till sist fattas ett avslutningsbeslut 

som innebär att förrättningen är avslutad och LM skiljer sig från förrättningen
115

.  

LM kan även fatta andra beslut under ärendets gång, bland annat beslut om att inställa 

förrättningen om det föreligger hinder som till exempel att lämplighetsvillkoren inte kan 

uppfyllas. LM kan även vilandeförklara ärendet om det till exempel samtidigt förekom-

mer en äganderättsfråga i domstol som berör förrättningen som först behöver klargö-

ras
116

.  

Lantmäterimyndighetens beslut kan överklagas till Mark-och miljödomstolen och vidare 

till Mark-och miljööverdomstolen. Överklagandetiden är fyra veckor
117

 och därefter vin-

ner fastighetsbildningen laga kraft och registreras i fastighetsregistret
118

.  
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Lantmäteriet (2013) s. 236-242 
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I figur 1 visas de olika steg som normalt ingår i en förrättning. 

 

Figur 1. Flödesschema över en förrättning (Källa: Egen figur) 

5.1.2 FASTIGHETSBILDNINGENS SÄRDRAG 

Fastighetsbildning omfattar många åtgärder och ofta innehåller en förrättning minst två 

parter. Vid exempelvis en fastighetsreglering är oftast två fastighetsägare berörda av för-

rättningen. Det är inte heller ovanligt att fastigheter används som pantförsäkring för pen-

ninglån och därmed berör förrättningen även panträttshavare. Andra fastigheter kan ha 

rättigheter på en fastighet i form av servitut och det kan finnas nyttjanderätter kopplade 

till en fastighet. Alla dessa förhållanden gör att det är många parter som kan behöva beak-

tas i en förrättning. Detta gör att fastighetsbildning skiljer sig från andra myndigheters 

verksamhet där det ofta är ett förhållande mellan en part och den myndighet som fattar 

beslut.  

En förrättning liknar i vissa hänseenden domstolsförfarandet. Båda förfarandena initieras 

av en enskild person, lantmäterimyndigheten och domstolen är båda bundna till vad en 

sakägare yrkar och de handlingar som finns i ärendet, parterna kan träffa bindande avtal 

och överenskommelser och det förekommer sammanträden. I fastighetsbildningen ingår 

en rättsprövning vilket framkommer särskilt i förrätningar som innebär ett tvångsförfa-
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rande från myndigheten
119

. De beslut som fattas i en förrättning är av judiciell karaktär 

och när klagotiden gått ut vinner de laga kraft och är då i stort sett orubbliga
120

.  

En förrättning har även likheter med administrativa förfaranden. Handläggningen sker i 

stora delar i skriftlig form och beslut kan fattas med handlingarna som grund. Vid en 

förrättning ska lantmäterimyndigheten som en förvaltningsmyndighet ta hänsyn till såväl 

enskilda som allmänna intressen som inte har någon sakägare som företräder intresset
121

.   

Lantmäterimyndigheten omfattas av officialprincipen som specificerats i 4 kap 25 § FBL. 

Bestämmelsen innebär att myndigheten har ett utredningsansvar i ärendet som omfattar 

utredning av både de materiella, legala och faktiska förutsättningarna för fastighetsbild-

ningen. Utredningen ska även omfatta ekonomiska förutsättningar för fastighetsbildning-

en
122

. En domstol har inte alltid ett lika stort utredningsansvar
123

. I domstolen finns istäl-

let en kontradiktorisk princip vilket innebär att parterna själva har ansvar för att åberopa 

på vilka grunder förhandlingen ska avgöras och att ta fram bevis. Domstolen utgår från de 

material som parterna lämnar in vid sin bedömning
124

. Domstolen kan även begära att 

någon vittnar under sanningsförsäkran
125

, en befogenhet som lantmäterimyndigheten inte 

har.  

En förrättning innehåller som beskrivits ovan i avsnitt 5.1.1 många steg som ska genom-

föras. Varje ärende ska utredas, fastigheter värderas och avvägningar mellan allmänna 

och enskilda intressen ska göras. Det är många handlingar som ska upprättas och beslut 

som ska tas. Fältarbetet är ett särdrag för fastighetsbildningen som i sig kan vara tidskrä-

vande och kräva specialkunskaper inom mätteknikområdet. Vad som även är speciellt för 

en förrättning är att den alltid grundas på ett yrkande från den som ansöker om en fastig-

hetsbildningsåtgärd. Lantmäterimyndigheten kan inte utföra en åtgärd som inte yrkats. 

Till grund för fastighetsbildningen läggs oftast köpeavtal eller överenskommelse som 

träffats parter emellan och därmed är civilrättsliga avtal. Lantmätarens uppgift blir sedan 

att pröva om yrkandena kan genomföras med stöd av den lagstiftning som finns. Förfa-

randet skiljer sig på så sätt mot många andra myndigheter som mer har karaktären av att 

bevilja eller avslå en ansökan och där ansökan inte grundas på civilrättsliga avtal mellan 

parter. 

5.2  OMPRÖVNING AV BESLUT VID FASTIGHETSBILDNING 

Omprövning enligt 27 § FL är tillämplig för lantmäterimyndigheten men kan vara svår att 

tillämpa vid fastighetsbildning på grund av fastighetsbildningens särdrag och förekoms-

ten av flera parter. Frågan angående 27 § FL och dess tillämpning i samband med fastig-
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 Ekbäck (2009) s. 81-82 

120
 Lantmäteriverket (1986) s. 6 
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Ekbäck (2009) s. 81 

122 
Lantmäteriet (2013) s. 323-324 
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Det beror på vilken typ av mål det gäller, i bland annat fastighetsbildningsmål har Mark- och 

miljödomstolen ett visst utredningsansvar. 
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125 

37 kap 2 § RB 



 

27 

 

hetsbildning har tidigare varit uppe för diskussion. I samband med att FL trädde i kraft 

uttalade dåvarande lantmäteriverket, LMV, att omprövning i samband med fastighets-

bildning skulle bli ovanligt med tanke på att besluten ofta var av judiciell karaktär och 

många gånger innehöll flera parter. Flertalet av lantmäterimyndighetens beslut ansågs 

därmed falla utanför 27 § tillämpningsområde
126

.  

Frågan togs även upp i proposition 1988/89:77 om ändringar i FBL. Bland annat ansågs 

att reglerna om omprövning inte skulle tillämpas inom dåvarande fastighetsbildnings-

myndigheterna eftersom dessa ärenden ofta innebar en prövning av motstående enskilda 

och allmänna intressen. Det föreslogs att det i FBL skulle införas en bestämmelse om ett 

undantag för 27-28 §§ FL
127

. Utredningen höll däremot inte med om denna del av försla-

get och remissinstanserna gick på utredningens linje. Lagrådet sa att bestämmelserna i 27-

28 §§ FL innehåller sådana begränsningar med hänsyn till den enskilde att det inte bör 

innebära någon olägenhet att tillämpa dem inom fastighetsbildningsområdet
128

. Den före-

slagna paragrafen i FBL ströks därmed och ytterligare regler eller föreskrifter för om-

prövning vid fastighetsbildning saknas. 

Rättskraft hos beslut om fastighetsbildning 

En ytterligare möjlighet att ompröva ett beslut finns genom att ompröva med stöd av eta-

blerad praxis inom förvaltningsområdet. Avgörande för bedömningen blir då om ett be-

slut anses vinna negativ rättskraft eller inte. 

Fastighetsbildningsbeslut och fastighetsbestämningsbeslut har bedömts vara i princip 

jämställda med en domstols dom. Besluten vinner laga kraft när besvärstiden gått ut. Be-

sluten vinner däremot inte rättskraft i och med att de vinner laga kraft. För att vinna rätts-

kraft måste besluten även ha registrerats. 

Ett villkor för att beslut ska vinna rättskraft är att beslutet innefattar ett positivt avgörande 

av saken. Beslut av myndigheten att inställa eller avvisa en förrättning anses därför inte 

vinna rättskraft eftersom saken därmed inte avgjorts. Inkommer således en ny ansökan 

innefattande samma fastighetsbildningsåtgärd ska åtgärden tas upp igen för prövning
129

.  

Uttalandet angående fastighetsbildningsbesluts rättskraft är gammalt men fortfarande 

gällande och praktiseras. Omprövning med stöd av praxis och med utgångspunkt ifrån 

besluts rättskraft blir enligt detta inte tillämpligt för fastighetsbildningsbeslut och fastig-

hetsbestämningsbeslut efter att de har registrerats.  

Omprövningsprocessen 

Omprövning kan ske antingen efter att ett beslut överklagas eller efter en begäran om 

omprövning. Lantmäterimyndigheten kan även själv initiera en omprövning.  

                                                      

126
 Lantmäteriverket (1986) s. 5-6 

127
 Prop. 1988/89:77 s.61 

128
 Prop. 1988/89:77 s.116 

129
 Lantmäteristyrelsen (1969) s. 132 



 

28 

 

Ett fastighetsbildningsbeslut som överklagas ska lämnas in till lantmäterimyndigheten
130

. 

Myndigheten börjar med att kontrollera om överklagandet kommit in i rätt tid och om det 

i så fall kan tillmötesgås genom ett omprövningsförfarande. LM bedömer om beslutet är 

uppenbart oriktigt, om det går snabbt och enkelt att ändra samt att ändringen inte blir till 

nackdel för någon part enligt 27 § FL. Om LM bedömer att beslutet kan omprövas vidtas 

de årgärder som behövs för att ändra beslutet. Det kan innebära upprättande av nya hand-

lingar som beskrivning, protokoll och ändring av beslut. Några särskilda handläggnings-

regler finns inte, sådana föreskrifter ansågs inte nödvändiga när bestämmelsen utforma-

des
131

. Istället gäller FL:s regler om handläggning av ärenden vid myndighetsutövning.  

Förfarandet sker på samma sätt om en begäran om omprövning inkommer, undantaget 

kontrollen att handlingen kommit in i rätt tid. När LM själv initierar en omprövning ska 

däremot sakägarna underrättas om ändringen, därefter gäller samma förfarande som ovan. 

Överklagan av lantmäterimyndighetens omprövningsbeslut 

Vid en omprövning fattas förts ett beslut att ompröva eller att inte ompröva ett beslut. När 

det skett ett överklagande och myndigheten beslutar att ompröva fastighetsbildningsbe-

slutet fortsätter handläggningen av ärendet och det fattas sedan ett nytt fastighetsbild-

ningsbeslut. Det nya fastighetsbildningsbeslutet kan överklagas på nytt i vanlig ordning 

till Mark-och miljödomstolen enligt 15 kap 1 § FBL. Beslutar myndigheten att inte om-

pröva beslutet lämnas handlingarna istället vidare till Mark-och miljödomstolen för fort-

satt prövning. 

Efter en begäran om omprövning har fastighetsbildningsbeslutet inte överklagats. Beslu-

tar myndigheten att, efter begäran eller själva, ompröva ett beslut fortsätter handläggning-

en och det fattas ett nytt fastighetsbildningsbeslut vilket kan överklagas till Mark-och 

miljödomstolen enligt 15 kap 1 § FBL.  

Väljer myndigheten att inte ompröva beslutet avslutas ärendet. Därmed har inget nytt 

fastighetsbildningsbeslut fattats och eftersom det inte skett ett formellt överklagande kan 

inte handlingarna lämnas vidare till Mark-och miljödomstolen. Omprövningsbeslut ska 

dock kunna överklagas i vanlig ordning enligt propositionen
132

. Vid ett sådant tillfälle 

kan det bli aktuellt att överklaga lantmäterimyndighetens beslut att inte ompröva fastig-

hetsbildningsbeslutet enligt överklagandereglerna i FL till förvaltningsrätten. Beslutet går 

parten emot men det är inget överklagande av fastighetsbildningsbeslutet utan överkla-

gandet avser lantmäterimyndighetens beslut att inte göra en omprövning
133

.  

I nästa avsnitt följer en redogörelse för de rekommendationer som lantmäteriet gett ut 

angående tillämpningen av 27 § FL och omprövning av lantmäterimyndighetens beslut.  
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 15 kap 2 § samt 6 § FBL 
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Se dock kammarrättens avgörande i kapitel 6.1 där ärendet överlämnades till Mark- och miljö-
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5.3  LANTMÄTERIETS REKOMMENDATIONER-HANDBOK LM 

I lantmäteriets handbok gällande omprövning vid fastighetsbildning sägs att omprövning 

bör användas med försiktighet. På grund av beslutens judiciella karaktär bör de flesta 

beslut inom fastighetsbildningen stå fast sedan de vunnit laga kraft
134

. 

Bestämmelserna i 27 § FL ska ses som minimikrav och möjligheten till omprövning kan 

alltså ske även i större omfattning. Regleringen ska ses som att lantmäterimyndigheten 

har en skyldighet att i vissa fall ta ställning till om ett beslut ska ändras eller inte ändras 

genom ett omprövningsförfarande.  

När det gäller vilka beslut som kan omprövas nämns samma förutsättningar som lag-

kommentaren att skyldigheten att ompröva är oberoende av om beslutet har överklagats 

eller inte och att beslutet måste vara meddelat. Även beslut som fattas under ett ärendes 

handläggningstid kan omprövas lika så laga kraft vunna beslut. Exempel ges på beslut 

som kan omprövas under handläggningstiden, vilandeförklaringar, avverkningsbeslut och 

materiella beslut i vissa situationer som tillståndsbeslut där allmänna intressen inte mot-

verkas och sakägarna är överens.  

När det gäller villkoren för omprövning konstateras att alla tre villkor måste vara upp-

fyllda för att en skyldighet ska föreligga. Beslutet ska för det första vara uppenbart orik-

tigt. En närmare granskning av ett ärende ska bara göras om det efter en genomläsning av 

beslutet kan anses sannolikt att beslutet borde ha haft en annan utgång. I lagkommentaren 

till paragrafen anges att omständigheter som gör att ett beslut anses oriktigt eller olämp-

ligt idag trots att det var riktigt vid tillkomsten och om en part åberopar nya omständig-

heter uppfyller kriteriet uppenbart oriktigt. Enligt handboken kan däremot dessa faktorer 

generellt inte vara en utgångspunkt för omprövning av fastighetsbildningsbeslut.    

För det andra ska ett beslut kunna ändras snabbt och enkelt. Om det krävs ytterligare ut-

redningar finns ingen skyldighet att ompröva. Ett ärende som överklagats får inte bli lig-

gande hos lantmäterimyndigheten för att det krävs utredningar om beslutet kan omprövas 

eller inte. En rekommendation är att handlingarna får vara hos myndigheten i ett par da-

gar.  

Det tredje villkoret är att ändringen inte blir till nackdel för någon enskild part. Som tidi-

gare redovisats om olika besluts rättskraft innebär detta att gynnade beslut inte får ändras 

vilket handboken tar upp. Vad gäller beslut i flerpartsmål sägs också att sådana beslut inte 

torde kunna ändras. Däremot tilläggs att omprövning kan ske av flerpartsbeslut men att 

det förutsätter att alla parter är överens om ändringen.  

De undantag från omprövningsskyldigheten som beskrivits innan i avsnitt 4.4 tas även 

upp i handboken. Som särskilda skäl för att skyldigheten till omprövning inte ska gälla 

anges det argument som nämnts ovan att beslutet är av den karaktären att det bör vara lika 

orubbligt som en domstols dom sedan det vunnit laga kraft. Ett annat skäl som nämns är 

också att parterna är väldigt angelägna om att domstolen ska pröva ärendet.  
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Förfarandet vid omprövning och överklagan 

En begäran om omprövning kan göras muntligt till myndigheten men ett överklagande 

måste göras skriftligen. Om en överklagan kommer in till myndigheten ska handlägg-

ningen alltid börja med en prövning om beslutet kan omprövas. Tre alternativa ställnings-

taganden finns 

 beslutet ändras så som klagande vill  

 beslutet ändras inte alls  

 beslutet ändras delvis  

Det första alternativet innebär att LM fattar ett nytt beslut som ändrar det tidigare beslutet 

så som klaganden har begärt. I samband med detta förfaller överklagandet och ärendet 

avslutas.  

Det andra alternativet innebär att LM bedömer att omprövning inte kan eller ska ske och 

fortsätter istället handläggningen av överklagandet och lämnar sedan över det till Mark-

och miljödomstolen om klagan har kommit in i rätt tid.  

Det tredje alternativet innebär att en del av beslutet ändras enligt klagandes begäran. För 

ändringen gäller motsvarande handläggningsförfarande som vid alternativ ett och över-

klagandet förfaller i den del som ändrats.  

Initiativ till omprövning kan även göras av LM själv. Det nya beslutet kan då överklagas i 

vanlig ordning.  

Om det istället är en sakägare som begär omprövning kan beslutet att ändra det gamla 

beslutet så som sökande begär inte överklagas. Beslutet går ju inte sökanden emot. Om 

LM beslutar att inte ändra beslutet kan inte heller det beslutet överklagas eftersom om-

prövning endast kan göras av den myndighet som meddelat beslutet som första instans
135

. 

När en del av beslutet ändras kan det nya beslutet överklagas som vanligt.  

  

                                                      

135
Uttalandet brister i logiken då avsikten inte är att domstolen ska utföra omprövningen utan 

endast avgöra om en omprövningsskyldighet föreligger och i sådana fall återförvisa ärendet till 

LM som utför omprövningen, se vidare i avsnitt 4.6.  
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6.  RÄTTSFALL  

Rättsfallen angående omprövning enligt 27 § FL av beslut vid fastighetsbildning har varit 

få. Sökningar har gjort via lantmäteriets rättsfallsregister på rättsfall som innehållit om-

prövning enligt 27 § FL. Sökningen gav endast ett resultat. En sökning har även gjorts via 

Zeteo vilket resulterade i ett rättsfall. Två fall har därmed studeras. Båda fallen har över-

klagats vidare till högre instansordning. Ett av rättsfallen kommer från Fastighetsdomsto-

len och har överklagats vidare till Svea Hovrätt. Det andra fallet blev först överklagat till 

Förvaltningsrätten och vidare till Kammarrätten men blev där återförvisat till MMD.  

6.1  OMPRÖVNING AV BESLUT ATT BILDA VÄGFÖRENING (MMD  MÅL NR F  

4996-12) 

Lantmäterimyndigheten i Leksand fick in en begäran om omprövning enligt 27 § FL av 

en tidigare avslutad förrättning om att bilda en vägförening. Motiveringen var att utfarts-

väg för partens fastighet inte tagits med i vägföreningen och att något skäl för detta inte 

angetts i beslutet. Vägen i fråga var belägen inom det område och anslöt till det vägnät 

som föreningen ansvarade för. Parten ansåg därför att sådant fel som avses i 27 § FL fö-

relåg. Lantmäterimyndigheten beslutade att inte ompröva förrättningsbeslutet.  

Lantmäterimyndigheten anförde som skäl för sitt beslut villkoren i 27 § FL om att beslu-

tet ska vara uppenbart oriktigt, kunna ändras snabbt och enkelt samt inte bli till nackdel 

för någon part för att en omprövning ska vara möjlig. Det aktuella vägområdet var inte 

redovisat som väg vare sig i byggnadsplanen eller i förrättningen och utfartsväg för den 

aktuella fastigheten löstes i förrättningen genom officialservitut till förmån för fastighet-

en. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun. 

Förvaltningsrättens dom (mål nr 7350-10) 

Klaganden anförde som stöd för sitt överklagande att beslutet var uppenbart oriktigt ef-

tersom den aktuella vägen fanns vid tillfället för beslutet och av misstag inte tagits med 

vid förrättningen. Beslutet kunde även ändras snabbt och enkelt eftersom det inte krävdes 

någon ytterligare utredning i ärendet och lantmäterimyndigheten kunde fatta ett tilläggs-

beslut till det ursprungliga beslutet. Klaganden sade att syftet med bildandet av vägföre-

ningen var att dra in alla gemensamma vägar och anslutande vägar från varje fastighet 

inom det markerade området på kartan och att utfartsvägen till klagandes fastighet av 

misstag inte kom med. Därmed kunde inte åtgärden sägas bli till nackdel för någon part. 

Förvaltningsrätten angav följande som skäl för sitt avgörande. 27 § FL är konstruerad så 

att tre förutsättningar måste vara uppfyllda. Omprövningsskyldigheten gäller bara när 

myndigheten lätt kan konstatera att beslutet är oriktigt, någon ytterligare utredning eller 

prövning ska inte behöva göras. Omprövning kan vidare bara ske om ändringen går i 

positiv riktning för en part eller åtminstone inte går en part emot.   

Förvaltningsrätten fortsatte att konstatera att det i förrättningsakten framgick att de vägar 

som skulle ingå i vägföreningen skulle vara vägar som var fastställda enligt byggnadspla-

nen i enlighet med förteckning. Det framgick även av utredningen att rätt till utfartsväg 

för den aktuella fastigheten tryggades genom bildande av officialservitut.  
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Mot den bakgrunden fann förvaltningsrätten att förrättningsbeslutet för bildandet av väg-

föreningen inte framstod som uppenbart oriktigt vid genomläsning av beslutet. Vägen i 

fråga fanns inte med i någon förteckning och var inte heller utritad på byggnadsplanen 

som det syftades på i beslutet. Förvaltningsrätten ansåg även att om beslutet skulle ändras 

som klaganden begärt skulle ytterligare utredning krävas för att ändringen skulle kunna 

beslutas vilket skulle medföra att ändringen inte kunde ske snabbt och enkelt. En ändring 

skulle även kunna bli till nackdel för en enskild part om t.ex. kostnaderna för förvaltning-

en ökade.  

Förvaltningsrätten konstaterade därmed att förutsättningarna för omprövning av beslutet 

enligt 27 § FL inte var uppfyllda och överklagandet avslogs.  

Beslutet överklagades till Kammarrätten i Sundsvall. 

Kammarrättens avgörande (mål nr 755-12) 

Klaganden fullföljde sin talan från förvaltningsrätten att förrättningsbeslutet skulle om-

prövas och ändras så att klagandens väg omfattades av vägföreningen.  

Kammarrätten började med att ta upp i sina skäl för avgörandet att det i första hand var en 

fråga om vilken domstol som skulle pröva lantmäterimyndighetens beslut att avslå begä-

ran om omprövning.  

Det konstaterades att lantmäterimyndigheten beslutat att avslå en ansökan om ompröv-

ning av en äldre förrättning som avslutades 1989. Prövningen i ärendet gjordes enligt 3 

kapitlet lagen om enskilda vägar (1939:608). Denna lag upphörde 1997 och i övergångs-

bestämmelserna (1997:620) skulle en anläggning enligt den äldre lagen utgöra en gemen-

samhetsanläggning bildad enligt AL. Kammarrätten konstaterade sedan att i fråga om 

fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av lantmäterimyndigheten så gäller 15 kap FBL 

enligt 30 § AL samt att fastighetsbildningsmål sedan 2 maj 2011 ska prövas av Mark-och 

miljödomstolen. Kammarrätten sade vidare att om rättelse enligt 26 § FL inte kunde ske 

kunde lantmäterimyndigheten ansöka om rättelse hos Mark-och miljödomstolen enligt 15 

kap 10 § FBL.  

Kammarrätten bedömde mot bakgrund av detta att omprövningsreglerna i 15 kap FBL 

innebar att det var Mark-och miljödomstolen som skulle överpröva lantmäterimyndighet-

ens beslut och inte förvaltningsdomstolen och Förvaltningsrätten skulle därmed inte ha 

prövat överklagandet.  

Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och överlämnade målet till Mark-och 

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.  

Mark-och miljödomstolens dom (mål nr F 4996-12) 

 

MMD delade Lantmäterimyndighetens bedömning att det inte fanns skäl att ompröva 

1989 års förrättningsbeslut enligt 27 § FL. MMD tyckte inte att beslutet framstod som 

uppenbart oriktigt eftersom utfatsväg för Hjulbäck 102:3 inte togs upp som en av före-

ningens vägar. Vägen fanns inte med i de förrättningshandlingar som redovisade vilka 

vägar som ingick i föreningen. Den var inte heller utritad på den byggnadsplan som ut-

gjort underlag vid förrättningen. Hjulbäck 102:3 bildades vid avstyckning 1989 och i 

samband med det bildades servitut för väg till förmån för Hjulbäck 102:3.  
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MMD ansåg inte heller att omprövningen kunde göras snabbt och enkelt utan att en mer 

ingående granskning av 1989 års beslut skulle behövas för att kunna genomföra en om-

prövning. Eftersom de två första villkoren för omprövning inte var uppfyllda prövade 

aldrig MMD om ändringen kunde bli till nackdel för part. Överklagandet avslogs.   

 

Egna kommentarer: MMD:s dom visar att en omprövningsskyldighet inte föreligger när 

det krävs ytterligare utredning och där beslutet inte vid en genomläsning är uppenbart 

felaktigt. I det här fallet kan det tydligt konstateras att inget tyder på en felaktig bedöm-

ning av myndigheten och då föreligger ingen skyldighet att ompröva. Villkoret snabbt 

och enkelt anses inte heller uppfyllt när ytterligare granskning av tidigare förrättning 

krävs. Tyvärr prövar inte domstolen frågan om ändringen skulle innebära nackdel för 

part. De tar heller inte ställning till Kammarrättens beslut om vilken domstol som ska 

pröva frågan vilket är synd.  

Kammarrättens beslut är något förvirrande. De ändrar egentligen vad som ska avgöras 

och hänvisar till 30 § AL samt att i frågan om talan mot beslut eller åtgärd av lantmäteri-

myndigheten så gäller 15 kap FBL. Frågan är vad det egentligen är som ska avgöras, 

lantmäterimyndighetens beslut att inte ompröva enligt 27 § FL eller lantmäterimyndig-

hetens tidigare beslut att bilda vägföreningen?  

Överklagan av beslut enligt förvaltningslagen ska ske till förvaltningsdomstol om det inte 

finns bestämmelser om annat. Undantag finns för 26 § FL om rättelse som uttryckligen 

står i 15 kap 2 § 5 p. FBL att överklagan ska ske till MMD. Rättelse i registret enligt 19 

kap 4 § FBL ska prövas i FLD. Men vad gäller beslut enligt 27 § FL finns inget preciserat 

och då får 22 § och 22a § FL anses gälla att beslut överklagas till förvaltningsdomstol. 

Detta bör vara fallet när det inte är själva förrättningsbeslutet som det ska tas ställning till 

utan till om en omprövningsskyldighet föreligger eller inte. Om en omprövning sedan 

görs kan det nya beslutet överklagas till MMD. Men resultatet av detta rättsfall kanske är 

att även överklagade omprövningar enligt FL ska inges till MMD när de berör fastighets-

bildning. 

6.2  RÄTTELSE ELLER OMPRÖVNING AV ETT FASTIGHETSBESTÄMNINGSBESLUT 

(SVEA HOVRÄTT 93-10-07,  SÖ 45
136

) 

Till lantmäterimyndigheten i Borlänge skickades en skrivesle med begäran om rättelse 

eller omprövning enligt 26 och 27 §§ FL. I skrivelsen påpekades att det fanns skiljaktig-

heter mellan äganderättsutredningskarta och storskifteskarta angående gränsen för Moje 

25:11 och sökanden ville få gränsen ändrad.  

Lantmäterimyndigheten beslutade att avvisa begäran p.g.a. att gränsbestämningen tidigare 

prövats och därför inte kunde prövas på nytt. Gränsens sträckning hade tidigare varit fö-

remål för fastighetsbestämning i samband med att fastigheten bildades 1974. Beslutet 

överklagades då till Svea Hovrätt som 1977 fastställde det beslut som lantmätaren tagit 

angående gränsens sträckning. Lantmäterimyndigheten ansåg därmed att gränsens sträck-

                                                      

136
 Lantmäteriets rättsfallsregister 93:40 
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ning var avgjord av lagakraftvunnet beslut och därmed inte kunde prövas igen enligt reg-

lerna om res judicata i 17 kap 11 § RB.  

Angående 27 § FL framförde lantmäterimyndigheten att denna paragraf kunde tillämpas 

om beslutet var uppenbart oriktigt och en begäran om omprövning kommit in i rätt tid, 

dvs. inom besvärstiden
137

. Vidare även att skyldigheten inte gällde när myndigheten läm-

nat handlingarna till högre instans vilket var fallet i denna fråga.  

Beslutet överklagades till fastighetsdomstolen vid Falu tingsrätt.  

Fastighetsdomstolens utslag (mål nr F 18/92) 

Tingsrätten angav att bestämmelserna i 26 § FL enbart tillämpas för rättelse av skriv- och 

räknefel eller liknande och att ett förrättningsbeslut inte kan ändras eller upphävas genom 

en sådan rättelse. Genom 27 § FL kan myndigheten under vissa omständigheter göra om-

prövning av beslut som den meddelat i första instans.  

Tingsrätten konstaterade att det beslut som klagandena ville ha omprövat var 1974 års 

fastighetsbestämningsbeslut. Genom att beslutet avgjorts av domstol och vunnit laga kraft 

ansåg tingsrätten att ingen möjlighet förelåg för myndigheten att ompröva beslutet. Över-

klagandet lämnades därför utan bifall.  

Utslaget överklagades till Svea Hovrätt. 

Svea Hovrätts beslut (mål SÖ 45) 

Hovrätten började med att konstatera att frågan som skulle prövas var huruvida rättelse 

enligt 26 § FL eller omprövning enligt 27 § FL bort ske av det som bestämdes under för-

rättningen avslutad år 1974.  

Hovrätten ansåg att eftersom fastighetsbestämningen inte prövades slutligt av fastighets-

bildningsmyndigheten utan av domstol genom det sedermera lagakraftvunna utslaget år 

1977 så kunde fastighetsbildningsmyndigheten inte lagligen varken förordna om rättelse 

eller ompröva fastighetsbestämningsbeslutet. Överklagandet lämnades därför utan bifall.  

Egna kommentarer: Rättsfallet ger inget svar på hur 27 § FL ska tolkas. Det som rättsfal-

let istället visar är att omprövning endast kan göras av beslut som myndigheten själv har 

beslutat slutligt och alltså inte beslut som överklagats och som avgjorts av domstol.  

.   

                                                      

137
 Notera att en begäran om omprövning även kan ske av ett laga kraftvunnet beslut. Någon tids-

frist för när en sådan begäran måste vara inlämnad finns därmed inte.  
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7.  UNDERSÖKNING AV OMPRÖVADE FÖRRÄTTNINGSBESLUT  

Undersökningen har som syfte att svara på frågeställningen hur omprövning tillämpas i 

praktiken av lantmäterimyndigheten och om den praktiska tillämpningen stämmer över-

ens med lagstiftningen. Den första frågeställningen besvaras genom exempel på utförda 

omprövningar. Den andra frågeställningen uttrycks genom att utförda omprövningar jäm-

förs mot tolkningen av lagtext och förarbeten om omprövningen anses uppfylla de i lagen 

ställda villkoren. Undersökningen har grundats på omprövning enligt 27 § FL och tar inte 

i beaktande möjligheten till omprövning med stöd av praxis. De omprövningar som ge-

nomförts av lantmäterimyndigheten har skett med stöd av 27 § FL och tillämpningen av 

omprövning med stöd av praxis är i de flesta fall inte möjlig på grund av beslutens dom-

stolsliknande karaktär. 

Materialet till fallstudien består av omprövade förrättningar som skapats i lantmäteriets 

handläggningssystem Trossen. Förrättningarna har handlagts av både kommunala och 

statliga lantmäterimyndigheten och är fördelade över hela landet. Sökningen gjordes från 

2010-01-01 till 2012-10-31 och omfattade förrättningar där åtgärden OMFL (ompröv-

ning) lagts till. Sökningen genererade i totalt 73 förrätningar fördelat över hela landet av 

statliga samt kommunala lantmäterimyndigheten. Varje akt söktes upp i Trossen och de 

dokument som fanns tillgängliga studerades. Även lantmäteriets databas Arkivsök använ-

des för att söka upp arkiverade akter.  

För varje omprövad förrättning kontrollerades vad som omprövats, om omprövningen 

gjorts efter överklagande eller begäran eller om lantmäterimyndigheten själv initierat 

omprövningen. En egen bedömning gjordes i varje fall om omprövningen ansågs uppfylla 

villkoren i 27 § FL. Utgångspunkten i bedömningen var om det ansågs som en uppenbar 

oriktighet, om oriktigheten kunde rättas snabbt och enkelt samt om en omprövning blev 

till nackdel för någon part. Bedömningen grundades på lagkommentaren och proposition-

en till FL.   

Alla bedömningar av omprövningarna är dock min egen tolkning av lagtexten och vad 

som kan inrymmas i 27 § villkor. Vissa svårbedömda fall har även diskuterats med jurist 

på lantmäteriet. 

Hur bedömdes kriteriet uppenbart oriktigt? 

Enligt lagkommentaren ska ett fel kunna utläsas ur handlingarna för att det ska anses som 

en uppenbar oriktighet. Bedömningen har grundats på att den oriktighet som anses finnas 

ska framgå ur handlingarna i ärendet som exempelvis ansökan, överenskommelse, köpe-

kontrakt eller dagboksblad. Yrkanden i dagboksblad har ansetts vara uppenbart. Annars 

ska oriktigheten ha varit så uppenbar att det kan förstås att beslutet inte är rimligt. Före-

komsten av nya omständigheter har ansetts vara skäl till en uppenbar oriktighet. I vissa 

fall har det varit svårt att bedöma villkoret uppenbar oriktighet om alla handlingar inte har 

återfunnits vilket varit fallet för akter som inte arkiverats digitalt.  

Hur bedömdes kriteriet snabbt och enkelt?  

En omprövning ska enligt lagkommentaren kunna göras snabbt och enkelt, någon tydlig 

definition av detta finns inte men ledning har varit att vid ett överklagande så ska hand-

lingarna inte ligga hos myndigheten längre än ett par dagar. En omprövning får inte leda 
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till att processen tar längre tid eller blir krångligare än annars. Nytt fältarbete har inte 

ansetts uppfylla villkoret snabbt och enkelt. Det har även ansetts tveksamt till om villko-

ret kan anses uppfyllt i de fall när alla nya beslut samt flera nya kartor behövts upprättats. 

Även i de fall där arkivforskning och ytterligare utredning har behövts har villkoret inte 

ansetts uppfyllt. Vid omprövningar till följd av ett överklagande har villkoret bedömts 

något restriktivare eftersom handlingarna då bör lämnas in till domstolen så snart som 

möjligt. 

Hur bedömdes kriteriet nackdel? 

En omprövning får inte leda till nackdel för en part eller åtminstone inte gå en part emot. 

Innan ett beslut vunnit laga kraft har en rättelse inte ansetts bli till nackdel för någon part 

om rättelsen medfört att beslutet ändrats till att överensstämma med det som parterna i en 

överenskommelse varit överens om innan beslutet togs. Efter att ett beslut vunnit laga 

kraft så har en rättelse ansetts bli till nackdel för en part eftersom parterna rättat sig efter 

beslutet. Beslutet bör då stå fast ur rättssäkerhetssynpunkt.  

En omprövning som inneburit en rättelse i förrättningshandlingarna för att handlingarna 

skulle stämma överens med markeringar på marken har inte ansetts bli till någons nack-

del. Förrättningskarta och beskrivning kan rättas för att stämma överens med det som 

markerats i verkligheten. Det är makeringarna på marken som gäller i första hand och 

som sakägarna rättat sig efter, det kan därför inte anses bli till nackdel för någon part. 

Mer svårbedömda fall har varit när det tydligt framgått att parterna varit införstådda med 

omprövningen och godkänt denna genom en skriftlig överenskommelse och övriga vill-

kor klart varit uppfyllda. I dessa fall har omprövningen inte bedömts att gå någon part 

emot. Men krav har då ställt på att en skriftlig överenskommelse har funnits och att öv-

riga villkor tydligt varit uppfyllda. 

7.1  RESULTAT  

Totalt har under den angivna tidsperioden 2010-01-01 – 2012-10-31 genomförts 73 om-

prövningar. Av dessa saknades dokument i åtta av fallen och två ärenden var avförda, se 

figur 2.  

 

Figur 2. Ärenden med åtgärd OMFL i lantmäteriets handläggnings-

system Trossen 
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Resultatet av fallstudien presenteras i figur 3. Antalet omprövningar som ingick i bedöm-

ningen blev 63. Av de 63 omprövningarna bedömdes 46 % (29 st) inte uppfylla ett eller 

flera av villkoren i 27 § FL, 11 % (7 st) bedömdes vara tveksamma till att uppfylla något 

eller flera av villkoren, 43 % (27 st) bedömdes uppfylla villkoren i 27 § FL. 

 

 

Figur 3. Resultat av studien av omprövade fastighetsbildnings för-

rättningar utförda fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2012-10-01. 

 

Figur fyra visar hur initiativ till omprövningarna tagits. Största delen av omprövningarna 

har gjorts efter begäran från sakägare (49 %). I 30 % av de studerade omprövningarna är 

det LM själv som upptäckt ett fel och initierat en omprövning, 11 % av de undersökta 

omprövningarna har gjorts efter ett överklagande.  
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Figur 4. Hur initiativ tagits till omprövning. 
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7.1.1 VILLKORET UPPENBAR ORIKTIGHET 

Av de 63 granskade omprövningarna bedöms nio inte uppfylla villkoret om uppenbar 

oriktighet och 15 omprövningar bedöms vara tveksamma till om villkoret kan anses upp-

fyllt, se figur 5. 

 

Figur 5. Antal omprövningar som inte uppfyller villkoret om en up-

penbar oriktighet samt omprövningar där det är tveksamt om villkoret 

kan anses uppfyllt.  

Resultatet visar på en liberal tolkning av vad som anses som en uppenbar oriktighet. Nya 

yrkanden och nya överenskommelser har godtagits. Även fall där det krävts ytterligare 

utredning har omprövats. Nedan följer exempel på omprövade förrättningar där villkoret 

om en uppenbar oriktighet inte ansetts vara uppfyllt. 

Utträde ur en nybildad gemensamhetsanläggning (Ärende nr AB122910) 

I en förrättning avslutad i juli 2012 bildades en gemensamhetsanläggning för tre fastig-

heter avseende väg samt vatten- och avloppsanläggning. Tio dagar senare inkom ett yr-

kande om omprövning av anläggningsbeslutet. Enligt yrkandet skulle en av fastigheterna 

inte ingå i gemensamhetsanläggningen och kostnaderna för drift skulle fördelas lika, där-

emot skulle kostnaderna för utförande regleras enligt ett upprättat köpekontrakt. Lantmä-

terimyndigheten tog kontakt med sakägarna och diskuterade yrkandet. Fastigheten som 

enligt yrkande skulle utträda ur gemensamhetsanläggningen sades ha egen utfart och egna 

va-ledningar och behövde därför inte vara med i gemensamhetsanläggningen. 

Beslutet omprövades enligt yrkandet. Fastigheten utträdde ur gemensamhetsanläggningen 

och andelstalen fördelades lika för drift och underhåll för de två kvarvarande fastigheter-

na.  

Kommentar: Omprövningen kan inte anses uppfylla villkoret om en uppenbar oriktighet. 

Vid förrättningen har en väsentlighetsprövning gjorts enligt 5 § AL som innebär att en 

gemensamhetsanläggning endast får inrättas för de fastigheter som det är av väsentlig 

betydelse för att ha del i anläggningen. En prövning har alltså gjorts av lantmäterimyn-

digheten som bedömt att alla tre fastigheter bör ingå i gemensamhetsanläggningen. Sakä-

garna har sedan en annan uppfattning men beslutet kan inte anses innehålla en sådan up-

penbar oriktighet som avses i 27 § FL. Frågan om det är av väsentlig betydelse eller inte 

för fastigheten att delta i anläggningen får istället avgöras av Mark-och miljödomstolen. 

Alternativt kan fastighetsägarna komma överens om utträde enligt 43 § AL. 
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Ersättningsbeslut för upplåtet utrymme (Ärende nr AB111580)  

I en anläggningsförrättning inrättades en gemensamhetsanläggning. För gemensamhets-

anläggningen skulle utrymme upplåtas för vilket ingen ersättning skulle betalas enligt en 

överenskommelse. Efter att förrättningen avslutats överklagades ersättningsbeslutet. I 

överklagandet yrkade sakägaren att ägaren till en av fastigheterna skulle betala ersättning 

för upplåtet utrymme alternativt flytta vägen som det var fråga om och fördela det upp-

låtna utrymmet mellan två andra i gemensamhetsanläggningen ingående fastigheter. Par-

terna fick en tidsfrist av lantmätaren att komma överens om ersättningsbelopp annars 

skulle ärendet skickas till Mark-och miljödomstolen. Parterna kom in med en ny överens-

kommelse om att ersättning skulle betalas för det upplåtna utrymmet. Den nya överens-

kommelsen skulle då ersätta den tidigare om att ingen ersättning skulle betalas. Lantmäta-

ren omprövade beslutet enligt den nya överenskommelsen.  

Kommentar: I det här fallet kan villkoret om en uppenbar oriktighet inte anses uppfyllt. 

Istället handlar det om en tvist om ersättningen för upplåtet utrymme. Beslutet grundas på 

den första överenskommelsen om att ingen ersättning ska betalas och utifrån handlingarna 

finns ingen uppenbar oriktighet i beslutet. Sakägarna är oense och ändrar sig om ersätt-

ningen och kommer in med en ny överenskommelse i efterhand. Det kan inte heller anses 

förekomma sådana nya omständigheter som 27 § FL syftar på som gör beslutet felaktigt. I 

omprövningsbeslutet motiveras inte villkoret uppenbar oriktighet.  

Servitut för vattenledningar (Ärende nr D12501) 

En ansökan om fastighetsbestämning av ett servitut avseende vattenledning inkom till 

lantmäterimyndigheten. Servitutet bildades i samband med en avstyckning och belastade 

styckningslotten. Rättigheten skapades för en befintlig anläggning. I samband med en 

konflikt om betalning för nedlagt arbete stängde ägaren av den belastade fastigheten av 

vattnet för den tjänande fastigheten. Efter detta kom ägaren till tjänande fastighet in med 

ansökan om bestämning av servitutet. Diskussion fördes med båda fastighetsägarna en-

skilt. Ägaren till tjänande fastighet hävdade att redovisningen på kartan om ledningarnas 

läge var felaktigt. Lantmäterimyndigheten redogjorde för innebörden av en bestämning 

samt föreslog att bilda en gemensamhetsanläggning alternativt komma överens eller in-

rätta en egen brunn för tjänande fastighet. Sakägaren godtog dock inget av förslagen och 

som ett sista förslag genomfördes en omprövning av servitutet. Karta och beskrivning 

ändrades till att redovisa ledningarna i det läge som ägaren till tjänande fastighet ansåg 

vara rätt.  

Kommentar: Här kan det inte anses vara ett uppenbart fel utifrån handlingarna. Servituts-

rätten är där ledningarna är, jämför med ledningsrätt där rätten är där ledningarna är be-

lägna. En ny rätt måste i så fall skapas. Det kan inte heller anses vara nya omständigheter 

eftersom det är samma förutsättningar nu som när servitutet bildades. Fastighetsägarna är 

osams om kostnaderna och kommer inte överens. Omprövning av beslutet är inte tillämp-

ligt i detta fall utan istället är, som lantmäterimyndigheten först var inne på, en bestäm-

ning av servitutet eller en ändring av servitutets läge ett alternativ till lösning. 

Nedan följer exempel på omprövningar där det är tveksamt om villkoret uppenbar orik-

tighet kan anses vara uppfyllt och där det finns en oklarhet hur villkoret ska tolkas. 
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Omprövning av överförd areal efter fastighetsreglering (Ärende nr S11726) 

Vid en fastighetsreglering överfördes 7958 kvm men enligt överenskommelse om fastig-

hetsreglering skulle överförd areal vara ca 8500 kvm. Parterna var närvarande vid fältar-

betet och hade markerat på marken vart gränsen skulle gå. När fältarbetet var klart visade 

sig arealen vara 7958 kvm. Parterna överklagade förrättningen och yrkade på omprövning 

av beslutet eftersom den verkliga arealen inte överensstämde med den överenskomna 

arealen. Parterna ville därför ändra en av markeringarna som var belägen nere vid sjön så 

att arealen kom att bli den överenskomna 8500 kvm.  

Kommentar: Enligt överenskommelse om fastighetsreglering ska den överförda arealen 

vara ca 8500 kvm. Parterna har själva varit med och markerat på marken och accepterat 

utformningen av fastigheten ute i fält. Avvikelsen är ca 6 % från överenskommelsen som 

dessutom är en cirka areal. Avvikelser i areal upp till 10 % anses vara inom den felmari-

ginal som kan anses godtagbar och som inskrivningsmyndigheten godkänner vid ansökan 

om lagfart. Det kan konstateras att arealen inte är den som angetts i köpekontraktet men 

när sakägarna själva varit med att staka ut området och avvikelsen är så lite är det tvek-

samt om skillnaden kan anses som en sådan uppenbar oriktighet som 27 § FL syftar till. 

Det är därför tveksamt om detta är ett omprövningsfall.  

För att undvika överklaganden av arealavvikelser kan det vara en fördel att arealen kon-

trolleras på plats ute i fält så att eventuella mindre justeringar kan ske på en gång. Men 

när sakägarna själva godkänt utformningen och stakat ut området själva kan mindre are-

alavvikelser inte anses som ett misstag från lantmäterimyndighetens sida.  

Andelar i gemensamhetsanläggning (Ärende nr O114630) 

I samband med slutförande av en anläggningsåtgärd berörande två gemensamhetsanlägg-

ningar upptäcktes att andelar i en av gemensamhetsanläggningarna inte förts över till en 

fastighet vid en tidigare fastighetsreglering. Berörda fastighetsägare kontaktades och hade 

inget att erinra mot omprövningen.   

Kommentar: I denna omprövning är det tveksamt om villkoret uppenbar oriktighet kan 

sägas vara uppfyllt. Oriktigheten upptäcks genom en annan åtgärd därför går det inte att 

se oriktigheten genom att läsa igenom handlingarna i ärendet. Det framgår inte heller av 

handlingar i föregående ärende, fastighetsregleringen, att andelar skulle föras över. Det 

kan vara ett förbiseende från lantmäterimyndighetens sida att man vid handläggningen 

glömt att föra över andelar och att tanken var att andelar skulle föras över men att sakä-

garna själva glömt att yrka om det. Men utan ett yrkande från sakägarna är det svårt att 

hävda att ett förbiseende har skett.   

I detta fall bör det framgå tydligt från alla berörda att tanken var att andelar skulle överfö-

ras i förrättningen men att det förbisetts för att motivera villkoret uppenbar oriktighet. Det 

är tveksamt om det räcker att sakägarna inte har något att erinra mot omprövningen som 

motivering till att ompröva.  

  



 

41 

 

7.1.2 VILLKORET SNABBT OCH ENKELT 

Av de 63 granskade omprövningarna bedöms 10 inte uppfylla villkoret om snabbt och 

enkelt och sex stycken bedöms vara tveksamma till om villkoret kan anses uppfyllt, se 

figur 6. 

 

Figur 6. Antal omprövningar som inte anses uppfylla kravet om 

snabbt och enkelt samt antal omprövningar  där det är tveksamt om 

villkoret kan anses uppfyllt. 

Resultatet visar på att det i flertalet fall bedömts att villkoret snabbt och enkel varit upp-

fyllt trots nytt fältarbete och vidare utredningar i ärendet. Rekommendationen om att 

myndigheten ska ha handlingarna ett par dagar har i stort sett inte följts. Resultatet tyder 

även på att det anses vara tillåtet att lägga ytterligare tid på en omprövning när den ge-

nomförs efter begäran och laga kraft om myndigheten själv väljer det. Nedan följer ex-

empel på omprövningar där det bedömts att villkoret inte är uppfyllt.  

Fastighetsreglering, ytterligare fältarbete (Ärende nr G116118) 

En fastighetsreglering hade genomförts mellan två fastigheter. Ägaren till en av fastighet-

erna begärde omprövning av fastighetsregleringen då området som reglerats inte följde 

förlängningen av fastighetens västra gräns som var överenskommet i köpet. En tid för ny 

mätning bestämdes. Vid fältarbetet försökte man leta efter de gamla gränspunkterna men 

hittade bara en punkt. Mätningsingenjören hade efter beräkning och inpassning kommit 

fram till att gränsen inte följde den befintliga stenmuren som tidigare beslutats utan gick 3 

meter öster om stenmuren i trädgården. Regleringsområdet västra gräns flyttades därmed 

3 meter åt öster. Nya gränspunkter markerades och gamla togs upp.  

Kommentar: I denna förrättning kan kravet för en uppenbar oriktighet eventuellt anses 

vara uppfyllt men ändringen av beslutet kan inte anses gå snabbt och enkelt att genom-

föra. Nytt fältarbete krävs som innebär att leta efter gamla gränsmarkeringar, dra upp 

gamla samt märka ut och mäta in nya markeringar. Dessutom har mätningsingenjören 

behövt göra ytterligare beräkningar och inpassningar för att komma fram till den nya 

gränsens sträckning. Dessa åtgärder kan inte anses överensstämma med villkoret snabbt 

och enkelt i 27 § FL.  

Avstyckning, ytterligare fältarbete (Ärende nr N11926)  

Lantmäterimyndigheten genomförde en avstyckning från en fastighet. Lantmätaren miss-

förstod dock sökandes yrkande som medförde att ett större område än vad som var yrkat 
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avstyckades. Misstaget upptäcktes av en sakägare när hon underrättades om avslutad 

förrättning och beslutet överklagades. Lantmäterimyndigheten omprövade förrättningen 

och avstyckade ett mindre område av fastigheten så som sakägarna yrkat. Omprövningen 

innebar fältarbete där nya gränsmarkeringar markerades och mättes in och en ny karta 

upprättades.  

Kommentar: I detta fall kan misstaget anses vara uppenbart oriktigt då det framgår i an-

sökan att ett mindre område ska avstyckas än vad som faktiskt avstyckades i förrättning-

en. I det här fallet var även stamfastighet och styckningslott i samma ägares hand vilket 

innebär att omprövningen inte blir till nackdel för någon part. Men villkoret att ändringen 

ska kunna ske snabbt och enkelt kan inte anses vara uppfyllt när det krävs ytterligare fält-

arbete. Detta fall är ett exempel på när en omprövning skulle vara lämplig att göra för att 

rätta till ett misstag som lantmäterimyndigheten gjort men där utformningen av lagstift-

ningen inte är anpassad för fastighetsbildningens förhållanden.  

Felaktig plantolkning vid avstyckning (M102315) 

En kommun överklagade en förrättning angående avstyckning av en fastighet inom plan-

lagt område. På grund av en felaktig plantolkning kom styckningslotten att innehålla all-

män platsmark. Kommunen uppgav att de tog tillbaka överklagandet om styckningslotten 

flyttades sydväst och på så sätt kom att överensstämma med planen. Förrättningen om-

prövades och felaktiga gränsrör togs bort och nya markerdes.  

Kommentar: I det här fallet kan det konstateras att det finns en uppenbar oriktighet när 

styckningslotten inte överensstämmer med planen. När det finns en plan att jämföra med 

blir det även ett tydligt konstaterande. Däremot kräver omprövningen att gamla rör tas 

bort och nya markeras. Omprövningen innebär att hela styckningslotten flyttas och får en 

ny utbredning. Omprövningen innebär i stort sett en helt ny avstyckning vilket inte kan 

anses vara snabbt och enkelt enligt 27 § FL. Det blir en alltför stor ändring, handlingarna 

kanske istället ska lämnas till MMD för avgörande när förrättningen har blivit överkla-

gad. 

Nedan följer exempel på omprövning där det kan diskuteras om ändringen kan göras 

snabbt och enkelt.  

Fastighetsreglering (Ärende nr W10740)  

En fastighetsreglering genomfördes där ett antal skogsskiften skulle regleras från en fas-

tighet till en annan. Alla skiften som enligt överenskommelsen skulle regleras överfördes 

inte. Misstaget uppkom på grund av en svårtolkad kartskiss som visade vilka skiften som 

skulle överföras. Totalt överfördes tre områden men ytterligare fyra skulle överföras en-

ligt överenskommelsen. En av sakägarna påpekade felet och lantmäterimyndigheten 

gjorde då en omprövning av regleringen så att samtliga skiften ingick i regleringen. Un-

der rättelsens gång upptäcktes även att fördelningen av andelstal i besparingsskogen blivit 

felaktig. 

Kommentar: I det här fallet kan även diskuteras om omprövningen uppfyller villkoret för 

en uppenbar oriktighet. Kartskissen till överenskommelsen är svårtolkad, det är svårt att 

utläsa vad som ska regleras. I samband med omprövningen inkommer nya kartskisser där 

alla områden syns tydligare. Omprövningen innebär ytterligare utredning vilka områden 

som ska överföras och omräkning av andelstal samt upprättande av fyra nya förrättnings-

kartor och en ny beskrivning. Det kan diskuteras om omprövningen därmed kan göras 

snabbt och enkelt i den mening som uttrycks i 27 § FL.  
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Avstyckning (Ärende nr AB129035)  

En avstyckning från en fastighet stämde inte överens med ursprungshandlingarna från 

bildandet av stamfastigheten. Till följd av detta behövde även upplåtna utrymmen för 

servitut ändras. Fastigheten visade sig även ha fel utformning i detaljplanens grundkarta.  

Kommentar: I detta fall kan det krävas en del utredning för att komma fram till hur grän-

serna för stamfastigheten egentligen går. Fastigheten bildades tidigt och det är svårt att se 

vart gränserna ska gå i ursprungsakten. Det är även svårt att avgöra om det föreligger en 

uppenbar oriktighet. Villkoret snabbt och enkelt är det tveksamt om omprövningen kan 

anses uppfylla när det krävs en vidare utredning för att kunna ta ställning till hur avstyck-

ningen ska göras och vart upplåtet utrymme för servitut ska vara. Det behöver även upp-

rättas ny karta och beskrivning över åtgärden.  

Det kan inte sägas finnas en skyldighet att ompröva men här skulle en eventuell vidare 

tolkning av omprövningsbestämmelsen eventuellt kunna aktualiseras där LM själv väljer 

att lägga mer tid på omprövningen när beslutet inte är överklagat och det inte blir till 

nackdel för någon part. Ytterligare diskussion om vidare tolkning och omprövningsmöj-

ligheter följer i kapitel 8.   

7.1.3 VILLKORET NACKDEL FÖR PART 

Av de 63 granskade omprövningarna bedömdes 18 inte uppfylla villkoret om nackdel för 

någon part och 8 av fallen bedömdes vara tveksamma om villkoret uppfyllts, se figur 7. 

 

Figur 7. Antal omprövningar som inte uppfyller villkoret om att inte 

bli till nackdel för part samt omprövningar  där det är tveksamt om 

villkoret kan anses uppfyllt.  

Resultatet visar att överenskommelser och samtycke till omprövningen har ansett vara 

tillräckligt för att villkoret nackdel för part ska anses uppfyllt. Ökade andelstal i gemen-

samhetsanläggningar och förändrade arealer är åtgärder som bedömts att inte bli till 

nackdel för part i vissa fall med överenskommelse i vissa fall även utan överenskom-

melse. Nedan följer exempel på omprövningar där villkoret inte bedöms vara uppfyllt.  

Feldragna gränser vid avstyckning (Ärende nr D12597) 

Omprövningen grundades på ett yrkande om att rätta feldragna gränser i en tidigare ge-

nomförd förrättning. Förrättningen avlutades och vann laga kraft 2008. Omprövningen 
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innebar att nya arealer och gränser bestämdes. Omprövningen gällde alltså ett laga kraft-

vunnet beslut. Fastighetsägarna hade därmed rättat sig efter de gränser och arealer som 

beslutats vid förrättningen. 

Kommentar: Genom omprövningen ändras gränserna och därmed även fastigheternas 

arealer. Omprövningen kan därmed sägas bli till nackdel för den part som får en minskad 

areal. Argumentet förstärks ytterligare av att beslutet vunnit laga kraft och parterna där-

med rättat sig efter beslutet. Ett sådant beslut bör därför stå fast. Det framgår inget ur 

handlingarna om parterna varit överens eller inte.  

Omprövningen innebär att hela det ursprungliga beslutet ändras om. Alternativ till att 

ändra gränserna är istället att genomföra en ny förrättning där berörda parter då ansöker 

varmed det står klart att förrättningen inte går någon part emot. 

Andelstal i gemensamhetsanläggning (Ärende nr O114908) 

I samband med en reglering mellan två fastigheter uppmärksammades att andelar i en 

gemensamhetsanläggning inte överförts till en av de berörda fastigheterna vid en tidigare 

förrättning. Mark hade överförts men inte andelar i gemensamhetsanläggningen. När 

reglering nu skulle göras kunde den andel som den ena fastigheten skulle ha haft inte 

överföras eftersom den tillhörde en annan fastighet. Samtidigt upptäcks även att fel andel-

stal angivits vid en tidigare avstyckning vilket också rättades till genom omprövning.  

Kommentar: Det är oklart om det finns en uppenbar oriktighet i det tidigare fastighets-

bildningsbeslutet om att inte överföra andelar i gemensamhetsanläggningen. Beslutet kan 

vara rätt beroende på vad som yrkats av sakägarna vilket borde framgå tydligare i om-

prövningsprotokollet. Genom omprövningen överförs anselstal till en ny fastighet vilket 

kan sägas bli till nackdel för part. Det finns ingen tydlig överenskommelse mellan sakä-

garna som visar att de är överens om att överföra andelar. Andelstal innebär både rättig-

heter och skyldigheter. För den fastighet som får andelstal innebär omprövningen ökade 

kostnader men även rätt att använda gemensamhetsanläggningen. För den part som avstår 

andelar medför omprövningen en förlorad rätt att använda gemensamhetsanläggningen.  

De omprövade besluten har vunnit laga kraft och parterna har därmed rättat sig efter be-

sluten vilket talar för att en omprövning inte ska kunna ske. Ett alternativ att komma till 

rätta med andelarna är att berörda sakägare ansöker om en ny förrättning enligt AL eller 

genom överenskommelse enligt 43 § AL. 

Servitut avseende traktorväg (Ärende nr W1298) 

Genom fastighetsreglering överfördes en hel fastighet till en annan fastighet. Under tiden 

som förrättningen handlades skrevs ett avtalsservitut om en traktorväg som belastade den 

fastighet som skulle överföras vid regleringen. Avtalsservitutet blev inte inskrivet innan 

förrättningen avslutades eller registrerades p.g.a. långa handläggningstider på IM. När 

servitutet skulle skrivas in hade förrättningen registrerats och fastigheten fanns därmed 

inte längre och avtalet kunde inte skrivas in. LM beslutade att ompröva fastighetsregle-

ringen och förordnade om att servitutet skulle gälla i fastigheten.  

Kommentar: Omprövningen innebär en ökad belastning på fastigheten vilket kan anses 

vara till nackdel för part. Enligt uppgift ska ägaren till fastigheten ha upplysts om servitu-

tet men det bör krävs en tydlig överenskommelse för att kunna ompröva utan att det blir 

till nackdel för part. Avtalet borde ha lämnats in till LM och behandlats i förrättningen, 

sakägarna borde ha upplyst om avtalet.  
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Nedan följer exempel på omprövning där villkoret nackdel för part kan diskuteras om det 

anses uppfyllt eller inte.  

Ersättning för ledningsrätt (Ärende nr Y11126) 

Omprövning av ett ledningsrättsbeslut begärdes av ledningshavaren. Ersättningen till en 

av de ingående fastigheterna hade blivit fel. Ersättningen för intrånget hade beräknats på 

fel antal meter ledning som belastade fastigheten. Fastigheten hade därmed fått en för låg 

ersättning. Ersättningsbeslutet omprövades enligt ledningshavarens yrkande.  

Kommentar: Omprövningen uppfyller kravet för uppenbar oriktighet. Det går att utläsa ur 

handlingarna att fel antal meter har använts vid beräkning av ersättningen. Beslutet kan 

även sägas gå snabbt och enkelt att ändra. Villkoret nackdel för part är mer tveksamt. 

Omprövningen innebär att ledningshavaren efter omprövningen får en ökad kostnad vil-

ket kan sägas bli till nackdel för part.   

Omprövningen leder strikt sett till nackdel för en part men eftersom ledningshavaren själv 

yrkat på omprövningen d.v.s. tar på sig att betala och de övriga villkoren är klart upp-

fyllda är känslan att omprövning bör kunna ske. Eftersom ledningshavaren själv yrkar på 

omprövning kan det anses att omprövningen inte går någon part emot.  

Omprövningen begärdes inom överklagandetiden. Eventuellt skulle ärendet istället skick-

as till Mark-och miljödomstolen för avgörande när det finns tveksamheter för att få ett 

avgörande i frågan. Om fallet istället varit att lantmäterimyndigheten tagit initiativ till 

omprövningen eller att berörd fastighetsägare överklagat ersättningsbeslutet bör villkoret 

angående nackdel för part bedömts mer restriktivt och en omprövning hade varit tveksam. 

Vem som yrkar på en omprövning förändrar i regel inte bedömningen av 27 § FL men det 

kan få betydelse för om det bedöms bli nackdel för part.  

Förrättningskostnader (Ärende nr M109038) 

Ett beslut om vem som skulle betala förrättningskostnaden överklagades av köparen i 

förrättningen. Vem som skulle vara betalare var oklart. I köpeavtalet fanns två olika upp-

gifter om vem av köpare och säljare som skulle vara betalare. I ansökan stod köparen 

angiven som betalare men ansökan var endast undertecknad av säljaren. I kostnadsfördel-

ningsbeslutet angavs att köparen skulle betala förrättningskostnaden. Lantmätaren under-

sökte om omprövning kunde göras och säljaren kontaktades som i sin tur kontaktade kö-

paren och redde ut oklarheterna. Säljaren kontaktade lantmätaren och meddelade att sälja-

ren tog på sig hela förrättningskostnaden.  

Kommentar: Här finns en uppenbar oklarhet i handlingarna och omprövningen bedöms 

kunna ske snabbt och enkelt. Men omprövningen innebär en nackdel för säljaren som 

genom omprövningsbeslutet kommer att få betala. Strikt sett kan därför inte någon om-

prövning ske utan ärendet får överlämnas till Mark-och miljödomstolen för avgörande.  

I det här fallet är känslan dock att en omprövning bör kunna genomföras och vara smidi-

gare än ett domstolsförfarande. Säljaren är i detta fall väl införstådd med vad ompröv-

ningen kommer innebära för dennes del och tar själv på sig kostnaden. När övriga villkor 

också är klart uppfyllda kan man eventuellt vara mer liberal i tolkningen angående nack-

del för part. Som sagt i ovanstående fall skulle bedömningen dock vara annorlunda om 

parterna inte var överens. Återigen kommer då frågan om villkoret ska kunna bedömas 

olika beroende på vem som yrkar på omprövningen och om en överenskommelse mellan 

sakägarna är tillräckligt.  
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7.1.4  OMPRÖVNINGAR SOM BEDÖMTS VARA GENOMFÖRBARA 

43 % av de studerade omprövningarna har bedömts uppfylla villkoren i 27 § FL. Nedan 

följer exempel på några av dessa omprövningar för att visa på situationer som bör kunna 

omprövas och hur villkoren motiveras att vara uppfyllda. 

Felaktigt redovisade koordinater (Ärende nr AB125808)  

En avstyckning genomfördes 2011. Vid ett senare tillfälle framkom att koordinaterna för 

en av gränsmarkeringarna blivit felaktigt redovisade i förrättningsakten. På grund av detta 

var även arealen felaktigt redovisad för både styckningslott och stamfastighet. Lantmäte-

rimyndigheten beslutade därför att ompröva beslutet så arealerna blev rätt redovisade i 

förrättningsakten.  

Kommentar: Detta fall är ett exempel på när nya omständigheter finns som gör beslutet 

felaktigt. Felaktigheten kan inte utläsas ur handlingarna i ärendet men med uppgifter som 

nu framkommit är det uppenbart att koordinaten är felaktigt redovisad. Markeringarna i 

fält är fortfarande desamma. Felet fanns vid tidpunkten för beslutet men var då inte upp-

täckbart. När nya uppgifter kommer in som visar på att koordinaten är fel kan det sägas 

vara en sådan ny omständighet som 27 § FL syftar till
138

.  

Omprövningen innebär att en ny karta och beskrivning upprättas vilket kan diskuteras om 

det är vad som anses med snabbt och enkelt. Det bör nog kunna inrymmas under vad som 

är snabbt och enkelt med tanke på hur lång tid ett avgörande annars skulle ta. När om-

prövningen görs efter att beslutet vunnit laga kraft skulle lantmätaren kunna välja att 

lägga lite mera tid för att rätta felet. Det finns då ingen tidsfrist som vid ett överklagande 

när domstolen måste ha handlingarna inom en viss begränsad tid.  

Omprövningen kan inte anses bli till nackdel för någon part eftersom ingen ändring sker 

på marken. Arealen i verkligheten är densamma före som efter omprövningen och det är 

markeringarna på marken som är rättsligt gällande i första hand. Istället kan en rättning av 

felredovisade arealer ses som en förbättring genom att i framtiden undvika missförstånd 

när arealen i beslutet och i fält inte stämmer överens.  

Ersättningsbeslut för ledningsrätt (Ärende nr Y11126 nr 2) 

Lantmäterimyndigheten beslutade om ersättning för ledningsrätt. Det visade sig senare att 

ersättning beslutats för fel fastighet. Anledningen var att avtal angående ledningsrätten 

träffats med fel fastighet. Parterna rättade avtalet och lämnade in det till LM som omprö-

vade ersättningsbeslutet så att rätt fastighet fick ersättning.  

Kommentar: I det här fallet bedömdes det som en uppenbar oriktighet att fel fastighet 

tilldömts ersättning. Avtalet som låg till grund för beslutet var fel redan vid tillfället för 

beslutet vilket har lett till att beslutet får anses som uppenbart oriktigt. Omprövningen 

innebär en ändring av ersättningsbeslutet i form av ändring av fastighet inte själva ersätt-

ningen, därför kan omprövningen sägas gå snabbt och enkelt. Någon ytterligare ersättning 

ska inte bestämmas. I det här fallet ägdes båda de ingående fastigheterna av samma ägare, 

Trafikverket, så omprövningen blir inte till nackdel för någon part.  

  

                                                      

138
 Eventuellt skulle 26 § FL vara tillämplig för denna situation. 
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8.  DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

8.1  HUR BÖR 27  §  FL  TILLÄMPAS?   

Reglerna för omprövning är ofullständigt reglerade för att täcka in alla myndigheter. I 

förarbeten till paragrafen framgår att omprövningsskyldighet endast gäller när det är lätt 

för myndigheten att konstatera att ett beslut är oriktigt. Vad innebär då en uppenbar orik-

tighet? Ur förarbetena kan det konstateras att myndigheten inte ska behöva göra någon 

djupare granskning av ett ärende som en gång avgjorts. Det nämns att vid ett överkla-

gande ska det räcka med att läsa igenom skrivelsen för att kunna avgöra att det sannolikt 

bör andras. Några konkreta slutsatser blir svåra att dra, det blir en bedömning i fall till fall 

av den person som ska bedöma om omprövning kan göras. Det som kan konstateras är att 

det i alla fall bör röra sig om en relativt klar felaktighet. Omprövning ska inte användas 

som ett sätt att ändra riktiga beslut som beslutats på rätt grunder. Nya yrkanden bör där-

med inte kunna användas i en omprövning. Det kan även konstateras att enbart klart tyd-

liga felaktigheter bör omprövas. Fall där det finns en tveksamhet och fall som kräver yt-

terligare utredningar för att klargöra om det finns en oriktighet bör lämnas till högre in-

stans för avgörande.   

Detta resonemang i förarbetena utgår från att ett ärende har överklagats och då finns möj-

ligheten att lämna ärendet vidare så att det kan lösas av domstolen. Om omprövningen 

istället kommer in som en begäran efter överklagandetiden kanske bedömningen blir nå-

got annorlunda. Det finns då ingen möjlighet att lämna vidare ärendet och i tveksamma 

fall kanske det krävs mer utredning för att avgöra om det finns en oriktighet i beslutet. 

Frågan är om det i dessa fall kan vara tillåtet att göra en något utförligare utredning för att 

konstatera om en oklarhet föreligger eller inte, utredningen kan visa på att det faktiskt 

finns en oriktighet i beslutet som bör åtgärdas. Visar utredning istället att beslutet är rik-

tigt avvisas begäran. Konsekvensen av samma tolkning av villkoret vid en begäran som 

vid ett överklagande kan bli att oriktigheter som kanske finns inte blir åtgärdade för att 

det inte är tillräckligt enkelt att upptäcka dem, vilket kanske inte heller är ett tillfredsstäl-

lande resultat. 

Nya omständigheter nämns också som en faktor som kan göra att ett beslut framstår som 

uppenbart oriktigt. Med ny omständighet sägs i förarbetena att den kan vara ny för myn-

digheten på så sätt att myndigheten inte fått kännedom om den innan beslutet fattades. En 

ny omständighet bör alltså vara en omständighet som fanns redan vid beslutstillfället men 

som inte beaktats i beslutet för att myndigheten vid det tillfället inte kände till den. Helt 

nya omständigheter som inte förelåg vid beslutstillfället bör alltså inte kunna anses som 

en ny omständighet i den mening som uttrycks i förarbetena och kan därmed inte bli fö-

remål för en omprövning. Förarbetena tar även upp att uppenbart oriktigt kan betyda att 

ett beslut var riktigt vid tillkomsten men på grund av senare uppkomna omständigheter 

framstår som felaktigt eller olämpligt. Det är mer oklart vilka omständigheter detta skulle 

vara, det ges inga konkreta exempel på tolkningen. Men sammantaget kanske slutsats kan 

dras att det bör röra sig om att beslutet verkligen ter sig olämpligt idag på grund av nya 

uppgifter eller nya förutsättningar som man vid beslutstillfället inte hade möjlighet att 

veta om eller förutse. Detta bör dock tillämpas restriktivt och i undantagsfall för att inte 

riskera att ompröva riktiga beslut. 
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Även förbiseende eller felbedömningar som myndigheten gjort anses kunna vara en up-

penbar oriktighet. Som exempel ges att någon annan person på myndigheten än den som 

handlagt ärendet uppmärksammar handläggaren på exempelvis en nyligen genomförd 

lagändring som gör att förutsättningarna för beslutet ändras. Bedömningen kan då ha 

skett på felaktiga grunder och därmed blivit fel. Vi är alla människor och det kan såklart 

hända att en handläggare av misstag glömmer något, detta bör då kunna rättas till genom 

en omprövning. 

För att omprövningsskyldighet ska föreligga krävs, förutom en uppenbar oriktighet även 

att det går snabbt och enkelt att ändra beslutet. Vad innebär då snabbt och enkelt? Även i 

detta fall lämnas stor tolkningsfrihet till varje enskild handläggare vad som anses som 

”snabbt och enkelt”. I förarbetena nämns att det första villkoret om en uppenbar oriktig-

het ofta hänger ihop med villkoret om snabbt och enkelt, att ett uppenbart fel oftast går 

snabbt att rätta, men att så inte alltid är fallet. Det kan vara klart att beslutet innehåller en 

oriktighet men det kan krävas ytterligare utredning för att avgöra hur oriktigheten ska 

åtgärdas. Vid sådana fall föreligger ingen skyldighet att ompröva enligt förarbetena. Fel-

aktigheter som är konstaterade men som kräver mer utredning och merarbete i någon 

form för att rätta till omfattas därmed inte av en omprövningsskyldighet. Notera dock att 

det som diskuteras i förarbetena är en skyldighet att ompröva, vidare diskussion om en 

eventuell möjlighet att ompröva kommer senare i detta kapitel. 

I förarbetena sägs att tanken har varit att överklagade ärenden inte ska bli liggande hos 

myndigheten i väntan på omprövning, dels ur rättssäkerhetssynpunkt dels ur effektivitets-

synpunkt. Omprövningen får inte leda till att avgörandet i frågan tar längre tid än annars 

eller leder till ett krångligare eller dyrare förfarande. Här får anses att det är domstolspro-

cessen som jämförelsen görs emot. Utgångspunkten är även här att omprövningen gjorts 

efter ett överklagande. Frågan är då om det kan sägas vara andra förutsättningar när om-

prövningen sker efter laga kraft och handlingarna inte kan lämnas vidare till domstol. 

Omprövningen kan då inte anses bli krångligare eller ta längre tid än annars eftersom 

ärendet inte kan avgöras på annat sätt. Alternativen är då, för beslut om fastighetsbild-

ning, en ny förrättning eller att använda sig av särskilda rättsmedel. Dessa alternativ tar, i 

majoriteten av fall, ofta längre tid än vad en omprövning skulle göra. Kan det därför anses 

tillåtet att omprövningen tar lite längre tid än vad som skulle accepterats vid ett överkla-

gande för att kunna rätta till en oriktighet? Eller gäller samma tidsgränser även för laga 

kraftvunna beslut? En möjlighet att ompröva skulle vara processekonomiskt lönsamt i 

dessa fall. Frågan om det finns en eventuell vidare omprövningsmöjlighet eller en möj-

lighet till en vidare tolkning av villkoret framkommer. Diskussion kring detta följer se-

nare i kapitlet.  

Det sista villkoret som ska vara uppfyllt för att det ska finnas en omprövningsskyldighet 

är att ändringen av beslutet kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part. 

Enligt förarbetena får en omprövning som går i positiv riktning för en part eller i vart fall 

inte går en part emot anses uppfylla villkoret. Som exempel ges att en myndighet kan bli 

skyldig att ompröva ansökningar som tidigare avslagits eller mildra eller återkalla förbud 

och förelägganden. En omprövning leder i dessa fall till en positiv ändring för part om ett 

förbud mildras jämfört med innan omprövningen. Därför finns ingen skyldighet att om-

pröva beslut som är gynnande för part som till exempel tillstånd eller dispenser eller att 

ompröva betungande beslut till att skärpas ytterligare. Det skulle innebära att ompröv-

ningen blev till nackdel för part. I förarbetena nämns även att omprövningsskyldighet 
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oftast inte föreligger i flerpartsärenden som liknar tvistemål eller brottsmål eftersom en 

ändring troligtvis kommer att gå en av parterna emot. Förarbetena tar även upp att skyl-

dighet att ompröva inte föreligger även om beslutet är uppenbart felaktigt, om ändringen 

medför att en part får sin rättsställning försämrad, samt att det även gäller i de fall där 

myndigheten förutser att domstolen kommer att ändra beslutet. Dessa uttalanden visar på 

att trots ett uppenbart fel får inte en omprövning göras när det går en enskild part emot, 

den enskilde har därmed ett stark rättsskydd.  

Vad som även kan diskuteras är vad innebörden är av ”gå en part emot”. Kan det accepte-

ras att det går en part emot till en viss gräns? Finns det så att säga en viss nivå som en 

part ”bör tåla”. Om parterna är överens om att omprövningen ska göras kan det då anses 

som att det inte går part emot även om omprövningen faktiskt innebär att den ena parten 

får ett sämre rättsläge än innan? Frågan är hur snävt lagtexten ska tolkas. Det nämns inget 

om att överenskommelse skulle vara godtagbart eller att bestämmelserna på något vis är 

dispositiva i propositionen till FL. Däremot nämndes i SOU 1981:46 att en omprövning 

kunde göras trots nackdel för part om parterna var överens. Lagförslaget kritiserades dock 

att gå alltför långt i denna fråga och i de senare förarbetena nämns inget om att överens-

kommelse skulle vara godtagbart. Den enkla tolkningen är därmed att överenskommelse 

inte är godtagbart enligt dagens lagstiftning. Samtidigt kan det kännas fel att inte kunna 

rätta till klart oriktiga beslut när inblandande parter är överens om ändringen och godtar 

konsekvenserna av den. Samtidigt är det viktigt att det finns ett starkt skydd för den en-

skilde att myndigheten inte kan ändra beslut som blir till nackdel för denne. 

Villkoret grundas på att omprövningen görs i samband med ett överklagande. Det förut-

sätts att ärendet får avgöras av domstolen och oriktigheten därmed rättas till. Som för 

övriga villkor kan situationen ses annorlunda när omprövningen avser ett laga kraftvunnet 

beslut som inte kan avgöras av domstolen. Finns då ingen möjlighet att ompröva ett klart 

oriktigt beslut om ändringen kan innebära att det går en part emot även om parterna är 

överens om omprövningen? Ett omprövningsförfarande skulle i dessa situationer bli både 

enklare, snabbare och billigare än andra alternativ för rättelse.  

Som belyses ovan lämnar paragrafen utrymme för tolkningar, vissa ramar sätts upp men 

det lämnas en bred tolkningsgrund till den som ska avgöra om en omprövningsskyldighet 

föreligger. Eftersom det blir en enskild tolkning i fall till fall kan konsekvensen bli att 

ärenden behandlas olika beroende på vem som handlägger ärendet och dennes tolkning av 

lagtexten. Det kanske inte är en tillfredsställande lagstiftning om det finns ett så brett 

utrymme för tolkning att de grundläggande rättsprinciperna påverkas.  

8.2  HUR TILLÄMPAS 27  §  FL  VID FASTIGHETSBILDNING?   

Studien av omprövade fastighetsbildningsbeslut antyder att omprövningsbestämmelsen 

kanske tillämpas i något vidare bemärkelse av lantmäterimyndigheten än vad lagtexten 

medger. Detta kan med stor sannolikhet bero på att bestämmelserna i 27 § FL är allmänt 

utformade och lämnar utrymme för tolkning till den enskilde handläggaren. Särskilt för 

fastighetsbildningen saknas en utarbetad praxis för hur bestämmelsen ska tolkas vid fas-

tighetsbildning. De omprövningar som studerats tyder på att myndigheten i flera fall vill 

tillmötesgå sakägaren och rätta till felaktigheter som uppstått. I vissa fall väljer myndig-

heten att göra en omprövning för att kunna slutföra en förrättning som varit tvistig på ett 

smidigt sätt eller för att undvika en domstolsprocess som skulle dra ut på tiden och bli 
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mer kostsam vilket även är syftet med omprövning. Det är bra att myndigheten är öppen 

för att rätta till felaktigheter särskilt för de sakägare som drabbats så att de blir nöjda med 

förrättningen, men det är ett problem när det inte finns tydligt stöd i lag att utföra rättel-

serna.  

Studien visar även att omprövningsbestämmelsen används i vissa fall även om det inte 

alltid finns en felaktighet i beslutet. Det är framför allt dessa fall som kanske är de mest 

”farliga”. På så sätt kan en part få till stånd en ny förrättning genom omprövning, vilket 

inte finns stöd i lag för och inte alls är tanken med omprövningsbestämmelsen. Konse-

kvensen av en alltför vid tolkning av bestämmelsen kan leda till sämre rättssäkerhet för 

den enskilde och att förtroendet för lantmäteriet som myndighet minskar. Lantmäteriet är 

en myndighet och ska agera med stöd av lag. Det är därför inte bra om myndigheten gör 

en egen tolkning av bestämmelsen. Tyvärr har väldigt få omprövningar överklagats, det 

finns därför ingen utarbetad praxis vad gäller beslut vid fastighetsbildning och heller inga 

utslag som kan ge någon fingervisning om hur tillämpningen står sig i domstol. Antalet 

omprövade förrättningar är inte påfallande många till antalet och det kan även vara så att 

ett antal eventuella omprövningar aldrig leder till åtgärd utan avvisas innan åtgärden 

läggs upp i systemet.  

Nedan följer diskussion om hur villkoren i paragrafen tolkats vid fastighetsbildningsför-

rättningar av lantmäterimyndigheten med utgångspunkt i de studerade omprövningarna. 

Uppenbar oriktighet 

Av de omprövningar som studerats har inte alla innehållit uppenbara fel, åtminstone inte 

om man bara ser till handlingarna och själv inte är insatt i ärendet. I flera av fallen har det 

krävts ytterligare utredning i ärendet för att kunna avgöra om beslutet bör ändras och i 

vissa fall har det krävts att äldre förrättningar letats upp om ett fel begåtts i ett tidigare 

läge. Enligt handboken ska det inte krävas ytterligare utredning för att avgöra om ett be-

slut ska ändras eller inte utan det ska vara en klart uppenbar felaktighet. Även rättsfallet 

från MMD angående omprövning av en vägförening visar på att någon ytterligare utred-

ning inte ska behöva göras. Domstolen säger där att det ska räcka med att läsa igenom 

handlingarna för att se att beslutet troligtvis skulle haft en annan utgång. I detta fall an-

sågs det inte finnas något fel i beslutet med ledning av handlingarna. Det visar även på att 

omprövning inte ska användas för att få till en omprövning i den bemärkelsen att beslu-

tets innehåll ska omprövas helt och hållet vilket förekommit enligt studien i detta arbete. 

Några av fallen innehåller nya yrkanden som grund för omprövning som till exempel 

ärendet angående utträde ur gemensamhetsanläggning (AB122910) som omprövas efter 

nya yrkanden av sakägarna. Även ersättningsbeslut för upplåtet utrymme (AB111580) 

omprövades där en ny överenskommelse ersatte den gamla som lades till grund för om-

prövning. Dessa fall innehåller ingen uppenbar oriktighet men lantmäterimyndigheten har 

valt att tolka reglerna vidare för att tillmötesgå sakägarna. I flera fall är det dock svårt att 

avgöra var gränsen går för en oklarhet, som tillexempel i fallet med avvikande areal. Det 

är uppenbart att arealen inte är den exakta som i överenskommelsen men avvikelsen är 

under 10 % vilket brukar vara den mariginal som anses godtagbar utan att tillägg till köp 

eller överenskommelse behövs. När även sakägarna varit med ute vid fältarbete och där 

godkänt utformningen blir det svårt att motivera att det verkligen är en uppenbar oriktig-
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het som avses med 27 § FL. Men samtidigt överensstämmer inte verkliga arealen med 

den överenskomna arealen.  

En annan situation som i studien visat sig ofta bli föremål för omprövning är andelar i 

samfälligheter och gemensamhetsanläggningar samt skattetal som inte förts över till mot-

tagande fastighet vid exempelvis fastighetsreglering. Oftast finns inget yrkande om att 

andelar ska föras över vilket gör det svårt att utläsa ur handlingarna att det är ett uppen-

bart fel. Har det inte yrkats kanske syftet inte var att andelar skulle följa med marken. För 

att lantmäterimyndigheten ska överföra andelar krävs ett yrkande om detta, finns inget 

yrkande kan åtgärden inte genomföras på lantmätarens initiativ. Däremot bör lantmätaren 

upplysa sakägaren om att andelar finns och att det är lämpligt att dessa överförs när mark 

överförs om så är fallet. Sakägaren kanske inte själv har den kunskapen. Skäl till varför 

andelar inte förs över kan bland annat vara att sakägare tror att andelar förs över automa-

tiskt i samband med marköverföring och därför inte yrkar på åtgärden. Eller att sakägare 

inte vet om att deras fastighet har andelar och lantmätaren inte upplyst om detta eller helt 

enkelt för att andelar inte ska föras över. 

I de fall som omprövats finns oftast inga yrkanden dokumenterade om överföring av an-

delar. Att då föra över andelarna genom omprövning kanske inte är lämpligt i alla fall, 

dels för att det kan vara osäkert om det verkligen var tänkt att andelar skulle följa marken 

och det blir därför svårt att säga utifrån handlingarna att det är ett uppenbart fel. För att 

det ska sägas vara uppenbart bör det yrkats av sakägare och att lantmäterimyndigheten 

sedan glömt att utföra åtgärden. Andelar medför både rättigheter och skyldigheter, en part 

kan förlora rättigheter som den haft innan omprövningen eller åläggas skyldigheter som 

den tidigare inte haft. Omprövningen kan då sägas gå part emot. I vissa fall kan det däre-

mot utläsas att tanken varit att andelar nog skulle följa marken men det har inte yrkats på 

grund av något av de i föregående stycke nämnda skäl och parterna kan vara överens om 

omprövningen. Frågan blir då hur strikt reglerna ska tolkas, utifrån handlingarna kan det 

inte sägas att det är ett uppenbart fel, det är ingen åtgärd som lantmäterimyndigheten 

glömt att utföra så beslutet är riktigt. Det blir då en tolkningsfråga om det är så uppenbart 

att andelar ska följa marken så det därmed kan anses som ett förbiseende och inte ett nytt 

yrkande. Gränsdragningen kan bli svår för när något är att anses som ett förbiseende eller 

ett nytt yrkande.  

Nya omständigheter som framkommer och som gör beslutet felaktigt kan aktualiseras 

enligt lagtexten. Det rör sig då om omständigheter som förelåg vid tiden för beslutet men 

som då inte var kända för myndigheten. Handboken däremot säger att nya omständigheter 

som en part åberopar eller omständigheter som gör att beslutet idag anses felaktigt eller 

olämpligt trots att det var riktigt vid tillkomsten inte bör användas för omprövning av 

fastighetsbildningsbeslut. I detta hänseende skiljer sig lagtexten och lantmäteriets hand-

bok åt. Nya omständigheter är däremot ett skäl som använts som grund för omprövning. 

Till exempel i omprövningsbeslutet i ärende nr AB125808 där det framkom nya uppgifter 

om att koordinaterna var felredovisade i akten, det var inget som kunde utläsas ur akten 

men med de nya uppgifterna framstod beslutet som klart felaktigt. 

Nya omständigheter bör kunna användas även vid omprövning av lantmäterimyndighet-

ens beslut. Dels i den bemärkelse att det är uppgifter som fanns men inte var kända vid 

beslutstillfället men som senare framkommer och gör beslutet felaktigt, dels nya omstän-

digheter i form av ny forskning som gör att beslutet idag är olämpligt. Användningen av 
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det senare bör dock bli ovanligt och tillämpas restriktivt inom myndigheten. Nya omstän-

digheter får inte uppfattas som att inrymma nya yrkanden eller kunna ompröva äldre be-

slut som fattats enligt tidigare lagstiftning. Gränsdragningen vad som är nya omständig-

heter eller nya yrkanden kan dock bli svår i vissa fall.  

Snabbt och enkelt 

Villkoret att omprövningen ska kunna göras snabbt och enkelt har i flertalet fall inte mo-

tiverats särskilt väl och överlag har omprövningar genomförts utan någon vidare hänsyn 

till detta villkor. Som resultatet visar har flera omprövningar bland annat genomförts där 

det krävts fältarbete vilket är svårt att motiveras som ett snabbt och enkelt förfarande. I 

handboken framgår att skyldighet att ompröva inte finns när det krävs ytterligare utred-

ning i ärendet. Ett ärende får inte heller bli liggande hos myndigheten för att det krävs 

mer utredningar om ärendet kan omprövas eller inte. Rekommendationen är att ett ärende 

ska vara hos myndigheten högst i ett par dagar för avgörande annars ska det överlämnas 

till domstolen. Från handbokens uttalande kan det tolkas som att ärenden där det finns en 

osäkerhet om de kan omprövas istället ska överlämnas till domstolen.  Även rättsfallet 

från MMD visar att ärenden där det krävs mer utredning för att rätta till felet, i detta fall 

omräkning av andelstal, inte anses som snabbt och enkelt.  

Men vad är egentligen snabbt och enkelt? Som diskuterats i tidigare avsnitt tar lagtexten 

hänsyn till att omprövningen görs i samband med ett överklagande och därför ska kunna 

ske snabbt och enkelt för att handlingarna inte ska bli liggande hos myndigheten i väntan 

på att överlämnas till domstolen och därmed dra ut på tiden innan ärendet avgörs. Om 

man ser det ur det perspektivet skulle ytterligare fältarbete kanske kunna anses uppfylla 

kravet i vissa situationer. Ett exempel är omprövningen av en avstyckning (N11926) där 

ett större område än vad som yrkats i ansökan avstyckats. Sakägaren upptäckte detta vid 

underrättelse om avslutad förrättning och det kunde enkelt konstateras att ett fel begåtts 

samt hur felet kunde avhjälpas. Stamfastighet och styckningslott var i detta fall också i 

samme ägares hand så omprövningen skulle därmed inte gå part emot. En omprövning är 

i detta fall ett smidigt sätt att rätta till felet och om fältarbetet kan genomföras direkt och 

utan ytterligare utredning så blir processen både enklare och snabbare än om ärendet 

skulle överklagas till domstolen och sedan återförvisas till lantmäterimyndigheten för ny 

handläggning.  

I detta fall där förutsättningarna är klarlagda från början och fältarbetet inte är komplice-

rat kan det motiveras att omprövningen kan ske snabbt och enkelt. Tyvärr saknas tydliga 

riktlinjer för vad som gäller i liknande situationer och hur villkoret kan tolkas. Ska reg-

lerna tolkas mer strikt är det däremot svårt att motivera att fältarbete och upprättande av 

ny karta är något som kan göras snabbt och enkelt. Det kan många gånger krävas både 

förberedande arbete på kontoret med arkivforskning och sedan själva fältarbetet vilket 

många gånger inte är okomplicerat och kräver specialkunskaper inom mätteknik.  

Ett exempel på mer komplicerade förhållanden är omprövningen av en fastighetsreglering 

(G116118) som krävde att ytterligare fältarbete genomfördes. I detta fall krävdes ytterli-

gare beräkningar och inpassning samt letande efter gamla gränsmärken vilket gör det 

svårt att motivera att omprövningen kan göras snabbt och enkelt. Dessa två fall visar på 

skillnaden och variationen på ärenden inom fastighetsbildningen vilket gör det svårt att 
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precisera generella regler, varje fall är unikt och har olika förutsättningar och det blir en 

bedömning i fall till fall.  

Andra fall där det kan anses mer tveksamt om en omprövning kan anses gå snabbt och 

enkelt är fall där det krävs mer utredning för att rätta till felet och flera nya kartor och 

beslutsdokument måste upprättas. Här kan det i många fall vara svårt att avgöra vad som 

egentligen anses som snabbt och enkelt att göra. Det blir här en bedömning från fall till 

fall hur lång tid en omprövning kommer att ta och det kommer alltid finnas fall som är på 

gränsen. Rättsfallet från MMD kan vara till viss vägledning att omprövningar som inne-

bär ytterligare utredning i form av beräkning av nya andelstal och liknande uppgifter inte 

uppfyller kravet och inte omfattas av omprövningsskyldigheten. 

Nackdel för part 

Flera uttalanden angående omprövning av lantmäterimyndighetens beslut antyder att om-

prövning inte bör tillämpas på dessa beslut och att besluten många gånger faller utanför 

tillämpningsområdet. Främst på grund av beslutens judiciella karaktär och på grund av att 

besluten ofta omfattar flera parter.  

Motiven till att inte flerpartsbeslut ska omfattas av omprövning grundas i att omprövning 

inte får göras till nackdel för part vilket oftast blir konsekvensen när flera parter berörs av 

beslutet. Även förarbetena tar upp att omprövning inte bör göras av flerpartsärenden och 

av beslut som liknar en domstols dom, vilket lantmäterimyndighetens beslut oftast gör. 

Från proposition 1988/89:77 kan utläsas att bestämmelserna i 27 § FL ansågs innehålla 

sådana begränsningar med hänsyn till den enskilde och att det därför inte skulle innebära 

olägenheter att ompröva fastighetsbildningsbeslut. Av detta kan tolkas att den enskilde 

har ett starkt skydd att inte försättas i ett sämre rättsläge på grund av en omprövning samt 

att villkoret bör tolkas restriktivt.  

En omprövning kan bli till nackdel för en part på flera olika sätt. Det kan vara att skyl-

digheter åläggs en part genom ökade andelstal eller att rättigheter fråntas en part genom 

minskade andelstal i en gemensamhetsanläggning. Det kan vara att en fastighet blir belas-

tad av ett servitut vilket minskar värdet på fastigheten eller röra sig om att en part åläggs 

att betala ersättning. I alla dessa fall kan nivån av försämring för den enskilde variera från 

att vara ganska liten till att bli mer betydande. Frågan är om det kan inverka på bedöm-

ningen av om omprövningen anses bli till nackdel för part, känslan är att en mindre för-

sämring för den enskilde bör kunna godtas om parterna är överens. Här lämnas ett ansvar 

på den enskilde förrättningslantmätaren att bedöma om omprövningen kan leda till ett 

sämre rättsläge för den enskilde eller om en ändring av beslutet inte har någon större på-

verkan. En annan fråga är om det kan anses vara till nackdel om parten själv vill få till 

stånd omprövningen. Omprövningen görs då enligt begäran och går på så vis inte part 

emot. När beslutet berör två parter bör villkoret dock vara uppfyllt med tanke på att be-

slutet innebär att en part försätts i ett sämre rättsläge. Om omprövningen däremot endast 

berör en part bör villkoret kunna anses uppfyllt.  

Resultatet av studerade omprövningar visar att lantmäterimyndigheten genomfört vissa 

omprövningar trots att de i vissa fall kan anses bli till nackdel för part. En slutsats som 

kan dras av de omprövningar som studerats och som även framgår i lantmäteriets hand-

bok är att om parterna är överens om omprövningen så anses omprövningen inte gå part 

emot. Det preciseras däremot inte om det krävs en skriftlig överenskommelse eller om det 
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räcker med att parterna informeras och muntligt bekräftar att de inte har något att erinra. 

Omprövningar har genomförts med stöd av att sakägarna endast informerats, i vissa fall 

via ett telefonsamtal. Frågan är om det kan anses tillräckligt för att kunna säga att villko-

ret är uppfyllt. Beslutet att omprövningen inte går part emot bör vara tydligt motiverat 

och helst dokumenterat i form av en skriftlig överenskommelse mellan berörda parter. Ett 

telefonsamtal bör inte anses vara tillräckligt. Det är inte säkert att sakägaren är införstådd 

med vad omprövningen innebär och missförstånd kan lätt uppkomma.  

Det är däremot svårare att motivera att inte genomföra en omprövning där parterna har en 

skriftlig överenskommelse och är införstådda med konsekvenserna av omprövningen och 

övriga villkor är uppfyllda. Ett exempel är omprövning av förrättningskostnader i ärende 

nr M109038 där det finns en uppenbar oriktighet och omprövningen bedöms kunna ske 

snabbt och enkelt. Säljaren tar på sig kostnaden och det är där inga oklarheter vad om-

prövningen innebär. Omprövningen innebär nackdel för säljaren som får betala kostna-

derna men här finns som sagt inga oklarheter och parten själv vill betala. Det blir därmed 

svårt att säga nej till omprövningen.  

Samma sak gäller ärende nr Y11126 om ersättning för ledningsrätt. Det finns en uppenbar 

oriktighet i beslutet och det kan ändras snabbt och enkelt. Ledningshavaren som i detta 

fall är den part som omprövningen går emot yrkar själv på omprövningen och får därmed 

anses införstådd med konsekvenserna av den. Här blir det också svårt att säga nej till att 

göra en omprövning. Villkoret bör kunna anses uppfyllt i de fall där det inte förekommer 

några som helst oklarheter och parterna är införstådda med konsekvenserna av ompröv-

ningen och det även finns en skriftlig överenskommelse. Dock finns inget tydligt utta-

lande i förarbeten som styrker en sådan tolkning av paragrafen.    

Om det istället i två ovanstående fall varit den andra parten som yrkat på omprövning och 

den part omprövningen blev till nackdel för inte godkänt omprövningen skulle situationen 

bli annorlunda. Omprövningen bör då bedömas gå part emot och inte genomföras. Som 

sägs i förarbetena ska en omprövning inte genomföras även om ett avgörande i högre 

instans skulle medge en ändring av beslutet. Om situationen varit som beskrivits ovan 

angående förrättningskostnaderna samt ersättningen för ledningsrätt borde ärendena där-

med ha skickats till Mark- och miljödomstolen för avgörande när omprövningen kan in-

nebära nackdel för en part. Som lagstiftningen är utformad idag bör ett ärende överlämnas 

till MMD när det finns tveksamheter om omprövning är tillämpligt eller inte för att säker-

ställa rättssäkerheten för den enskilde. 

Ett exempel på när omprövning inte kan göras är ärende nr D12597 där sakägare yrkat på 

att rätta feldragna gränser i en förrättning som vunnit laga kraft. Här ändras hela förrätt-

ningen och fastigheterna får nya arealer vilket blir till nackdel för den part som får mins-

kad areal. Parterna har i detta fall rättat sig efter gränserna vilket motiverar att beslutet 

bör stå fast även om det visar sig att beslutet innehåller en oriktighet.  

En slutsats som kan utläsas är att efter ett beslut vunnit laga kraft bör bedömningen av 

villkoret vara relativt strikt. Parterna har rättat sig efter beslutet vilket motiverar att det 

bör stå fast. En omprövning som innebär nackdel för en part bör därför inte genomföras, 

särskilt med tanke på beslutens judiciella karaktär. Har parterna inte överklagat inom rätt 

tid och på så vis godkänt förrättningen bör omprövning inte ske även om parterna är 

överens om omprövningen och införstådda med konsekvenserna av den. Detta även om 
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omprövningen innebär att en felaktighet rättas till att stämma överens med vad parterna 

varit överens om i förrättningen. En sådan tolkning kan däremot kännas väl hård. En 

strikt tolkning av villkoret får däremot anses gälla för när en skyldighet föreligger att om-

pröva. Nedan följer därför en diskussion om det finns en möjlighet att tolka villkoren 

vidare om myndigheten väljer det.  

Vidare tolkning av villkoren i 27 § FL 

Frågan om en eventuell vidare tolkning kan göras av omprövningsbestämmelsen fram-

kommer i vissa situationer som påpekats tidigare i arbetet. En situation är i de fall där en 

omprövning inte kan sägas gå snabbt och enkelt men där övriga villkor är klart uppfyllda. 

Dels för laga kraftvunna beslut men kanske även för beslut som kan överklagas om det 

står klart att en omprövning kan göras med hänsyn till övriga villkor.  

Vid ett överklagande ska en ändring kunna ske snabbt för att handlingarna ska överläm-

nas till domstolen och inte dra ut på tiden för avgörandet. Ledningen i förarbetena är att 

processen inte ska dröja lägre än annars eller bli krångligare eller dyrare. För ett beslut 

som inte kan överklagas blir alternativen att rätta en felaktighet resning, rättelse enligt 15 

kap 10 § FBL av lantmäterimyndigheten eller ansöka om en ny förrättning. De två första 

alternativ är tidskrävande och kostsamma processer och en ny förrättning innebär också 

ett längre och dyrare förfarande för att rätta en felaktighet. Villkoret skulle därför eventu-

ellet kunna tolkas till att mer tid kan läggas på beslut som omprövas som enskild åtgärd. 

Notera att villkoret är uppställt för när det föreligger en skyldighet, om lantmäterimyndig-

heten själv väljer att ompröva kanske villkoret kan omfatta en längre tidsperiod jämfört 

med den tidsperiod skyldigheten omfattar. I detta fall kanske gränsen istället är att om-

prövningsprocessen inte får bli alltför dyr och krånglig. 

En möjlighet till en vidare tolkning av villkoret i form av att myndigheten själv kan välja 

att lägga ner mer tid på omprövningen skulle bidra till en effektivare hantering och under-

lätta för myndigheten att rätta fel i sina beslut. Tyvärr finns inte något tydligt uttalande 

eller rättsfall som visar att villkoret kan tolkas på detta sätt. 

En annan situation är när det finns ett tydligt samtycke till omprövningen av berörda par-

ter och övriga villkor är klart uppfyllda. I detta fall skulle en vidare tolkning av bestäm-

melsen underlätta. Kanske särskilt vid laga kraftvunna beslut där det inte finns någon 

möjlighet att lämna ärendet till domstolen för avgörande.  

Det kan inte sägas finnas en skyldighet men om myndigheten bedömer att parterna är 

införstådda med konsekvenserna bör samtycke kunna godtas trots att omprövningen går 

en part emot. Viktigt att poängtera är dock att det alltid bör röra sig om en uppenbar 

oklarhet i beslutet, att beslutet är felaktigt och därför bör ändras. En vidare möjlighet att 

ompröva får inte tolkas till att nya yrkanden kan prövas eller att riktiga beslut som en part 

är missnöjd med kan ändras. Det är särskilt viktigt för beslut som vunnit laga kraft ef-

tersom de i huvudregler bör stå fast. En vidare tolkning av omprövningsbestämmelsen 

kan även i detta fall bidra till att felaktigheter i myndighetens beslut kan rättas på ett 

snabbt och effektivt sätt.  

En vidare tolkning av 27 § FL skulle vara processekonomiskt lönsamt samt underlätta för 

myndigheten att ompröva felaktiga beslut, vilket överensstämmer med syftet med om-

prövningsbestämmelsen. Det är däremot viktigt att rättssäkerheten inte försämras och att 
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den svagare parten har ett fortsatt skydd mot att beslut ändras till dennes nackdel. Risken 

med dagens bestämmelser är däremot att tolkningen kan bli olika från fall till fall bero-

ende på situation och handläggare. Förekomsten av en eventuell vidare tolkning av om-

prövningsbestämmelsen för beslut vid fastighetsbildning skulle därför behöva förtydligas. 

8.3  VIDARE OMPRÖVNINGSMÖJLIGHET  

Som tidigare konstaterats innehåller 27 § FL villkor för när det finns en skyldighet att 

ompröva ett beslut. Möjligheten att ompröva ett beslut finns enligt etablerad praxis på 

förvaltningsområdet. Omprövning med stöd av praxis kan sägas vara den yttre gränsen 

för vad som får omprövas. Enligt uttalanden i propositionen skulle införandet av 27 § FL 

medföra att myndigheten var skyldig att ompröva sina beslut i vissa fall men att ompröv-

ning ändå skulle fortsätta att göras med stöd av den etablerade praxis som fanns. I propo-

sitionen framhölls även att omprövning med stöd av praxis behövde utvecklas och om-

prövning utanför FL öka. Samtidigt poängterades att utvecklingen skulle ske med försik-

tighet och att beslut som innehöll flera parter med motstridiga intressen normalt inte 

skulle omprövas.  

Inom fastighetsbildningen finns ingen etablerad praxis för omprövning utanför FL. De 

rättsfall som studerats i detta arbete visar på att bedömningen görs utifrån bestämmelser-

na i 27 § FL. Dessa rättsfall är dock omprövningar där lantmäterimyndigheten nekat om-

prövning och domstolen tar därför ställning till om det finns en skyldighet att ompröva. 

Någon vidare omprövningsmöjlighet nämns därför inte.  

Enligt den etablerade praxis som finns inom förvaltningsområdet utgår omprövningsmöj-

ligheten från besluts karaktär och hur vida beslut anses vinna negativ rättskraft eller inte. 

Frågan är om denna praxis kan aktualiseras även för beslut vid fastighetsbildning?  

Ett fastighetsbildnings- och fastighetsbestämningsbeslut anses vinna rättskraft när beslu-

tet registrerats. Sett till rättskraft begreppet skulle en möjlighet att ompröva dessa beslut 

eventuellt kunna finnas fram till den tidpunkt då besluten registrerats. Däremot finns ing-

en etablerad praxis för beslut vid fastighetsbildning. Omprövning med stöd av praxis 

utgår från den praxis som utvecklats inom förvaltningsområdet och därför får denna anses 

gällande även för ej registrerade beslut.  

Ett gynnande beslut kan enligt praxis inte omprövas. Om en part fått ett tillstånd eller 

beviljats exempelvis dispens så kan det beslutet inte omprövas. Det som kan utläsas från 

tankegången i praxis är att den part som fått något beviljat inte ska kunna få ett sämre 

rättsläge, alltså omprövning får inte ske till nackdel för part. Beslut vid fastighetsbildning 

har oftast inte karaktären av ett gynnande beslut. Beslut som eventuellt kan anses utgöra 

ett gynnade beslut är tillståndsbeslut i ärende som innehåller endast en part. Det beslutet 

bör då inte kunna omprövas. Däremot är känslan att praxis är utformad för beslut där 

myndigheten är den part som vill ändra beslutet och parten ska skyddas mot ingrepp av 

myndigheten, inte för fall där parten själv vill ompröva beslutet.  

Betungande beslut får enligt praxis omprövas. Betungande beslut innebär förelägganden 

och förbud. Avslagsbeslut kan också omprövas enligt praxis vilket bör omfatta beslut att 

inställa eller avvisa en begärd förrättning. Dessa beslut vinner inte rättskraft eftersom ett 
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avgörande i sak inte har skett. Om dessa beslut innehåller en felaktighet skulle de kunna 

omprövas med stöd av praxis. 

Beslut som innehåller flera parter med motstridiga intressen och som påminner om tvis-

temål eller brottsmål vinner enligt praxis negativ rättskraft. Denna kategori av beslut är 

kanske den kategori där beslut vid fastighetsbildning passar in bäst. Dessa beslut bör en-

ligt praxis stå fast. Exempel på fastighetsbildningsbeslut är fastighetsreglering eller klyv-

ning där det oftast är minst två inblandade parter som kan ha motstridiga intressen. En 

fastighetsreglering av mark mellan två fastighetsägare kan vara tvistig och med hänsyn 

till parterna bör därför beslutet stå fast. En klyvning av en fastighet med flera delägare 

kan var känslig och bör också stå fast med hänsyn till parterna. Fall där lantmätaren age-

rar som domare och beslutar mot någons vilja får anses som beslut som påminner om 

tvistemål och bör utifrån praxis inte omprövas. Parter som ingår i en förrättning som inte 

får glömmas bort är panträttshavare och de allmänna intressena vilket kan utgöra motstri-

diga intressen i ett beslut även om det inte finns motstridigheter fastighetsägarna emellan.  

Fastighetsbildningsbeslut som berör servitut visar på komplexiteten i fastighetsbildnings-

beslut. Ett servitut som bildats på en fastighet till förmån för en annan fastighet kan anses 

som ett betungande beslut för belastad fastighet samtidigt som det kan anses som ett gyn-

nande beslut för förmånsfastigheten. Betungande beslut kan enligt praxis omprövas i både 

mildrande och skärpande riktning. Ur detta hänseende kan servitut omprövas till att upp-

hävas eller utökas. Däremot ska gynnande beslut inte omprövas, en omprövning av servi-

tut kan då inte göras, åtminstone inte till att upphävas. Beslutet innehåller dock två be-

rörda parter vilka kan ha motstridiga intressen i frågan och beslutet kan därför anses ha 

karaktären av ett flerpartsbeslut och kan då inte omprövas med stöd av praxis.  

Fastighetsbildningsbeslut som avser andelar i gemensamhetsanläggning eller samfällighet 

kan också ha olika karaktärer. Att erhålla andelar innebär både rättigheter och skyldighet-

er. På så sätt är beslutet i sig komplext och både ett gynnande och ett betungande beslut 

samtidigt som det kan anses vara ett flerpartsärende. Praxis blir svår att tillämpa för be-

slut vid fastighetsbildning när besluten kan anses ha olika karaktär för ingående parter 

och när besluten i sig är av olika karaktär.  

Praxis är inte utformad för att behandla omprövning av beslut med flera parter där konse-

kvenserna av omprövningen kan bli olika för ingående parter. Fastighetsbildnings- och 

fastighetsbestämningsbesluts anses jämförbara med en domstols dom och de anses vinna 

rättskraft när besluten registrerats. Beslut vid fastighetsbildning är i många fall komplexa 

och omfattar i de flesta fall flera parter och får därmed karaktären av flerpartsärende där 

motstridiga intressen kan förekomma. Dessa förutsättningar talar för att beslut vid fastig-

hetsbildning inte omfattas av en vidare omprövningsmöjlighet. 

Avvisningsbeslut och inställelsebeslut kan däremot omprövas med stöd av praxis då de 

har karaktären av avslagsbeslut och anses inte ha rättskraft. Enklare beslut som endast 

berör en part och har karaktären av betungande beslut skulle eventuellet kunna omprövas 

med stöd av praxis om det skulle behövas för att få till ett oriktigt beslut som inte kan 

omprövas med stöd av 27 § FL. Vad som nämns angående tillämpning av praxis är dock 

att omprövning i första hand ska göras med stöd av 27 § FL. 

Sett till uttalanden i förarbeten angående beslut av domstolsliknande karaktär och beslut i 

flerpartsärenden med motstridiga intressen samt uttalanden från lantmäteriet i frågan ver-
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kar fastighetsbildningsbeslut inte omfattas av en omprövningsmöjlighet med stöd av 

praxis. Enligt legalitetsprincipen ska myndigheten agera under lagarna vilket betyder att 

det ska finnas stöd i lag eller annan förordning eller praxis för besluten. För omprövning 

av beslut vid fastighetsbildning är då 27 § FL det som finns att tillgå. 

8.4  FINNS ETT BEHOV AV YTTERLIGARE OMPRÖVNINGSREGLER FÖR FASTIG-

HETSBILDNING? 

Resultatet av undersökningen i det här arbetet visar på att det i vissa fall saknas tydliga 

regler för hur omprövning enligt 27 § FL ska tillämpas vid fastighetsbildning. Resultatet 

antyder att bestämmelserna tolkas i en något vidare bemärkelse inom lantmäterimyndig-

heten än vad lagtexten medger. Inom ramen för lagtexten finns ett utrymme för tolkning 

och lagtexten lämnar även vissa frågor obesvarade.  

För fastighetsbildningen skulle tydligare regler vara till hjälp kring vad som anses som 

”snabbt och enkelt” i en förrättning samt om myndigheten själv kan välja att lägga mer 

tid på en omprövning om man vill. Ett förtydligande vad som gäller för villkoret nackdel 

för part skulle också behövas. Kan villkoret anses uppfyllt genom att parterna inte har 

något att erinra mot omprövningen eller krävs en överenskommelse mellan parterna eller 

anses inget av detta uppfylla villkoret?  

Tydligare regler skulle även behövas när det gäller beslut som vunnit laga kraft. Kan vill-

koret om ”snabbt och enkelt” omfatta en längre tid då eftersom ärendet inte kan överläm-

nas till domstol? Samma fråga uppkommer kring överenskommelse även i detta fall, kan 

en överenskommelse accepteras när ingen domstol kan avgöra ärendet?  

Klara regler vad som ska gälla för dessa situationer kan bidra till att omprövning används 

till det syfte som reglerna är skapade för nämligen att bidra till att felaktiga beslut kan 

rättas snabbt, enkelt och billigt samt att domstolarna avlastas. Med tydliga regler kan en 

effektiv process skapas för att hantera felaktiga beslut.  

Ett alternativ är att bestämmelser angående omprövning av beslut vid fastighetsbildning 

tas in i FBL för att anpassa reglerna efter fastighetsbildningens speciella karaktär och 

behov. Bestämmelserna skulle då kunna vara mer omfattande och mer precisa vad som 

gäller för olika situationer. Framför allt skulle reglerna vara mer anpassade till att beslutet 

berör flera parter. Ett annat alternativ är att omprövningsreglerna omformuleras och 

kanske skulle villkoret ”nackdel för part” kunna vara ett dispositivt villkor med krav på 

skriftlig överenskommelse om villkoret ska frångås. Överenskommelser mellan parterna 

kan då användas och även ha stöd i lag samtidigt som rättssäkerheten för den enskilde 

tryggas. Avgöranden från domstolen skulle också vara till hjälp för att få svar på hur om-

prövning bör tillämpas vid fastighetsbildning och bidra till en utveckling av praxis på 

området. 

En offentlig utredning har tagits fram av staten, SOU 2010:29, med förslag till en ny för-

valtningslag där även bestämmelserna om omprövning har setts över. Förslaget behandlas 

just nu av justitiedepartementet. Om förslaget däremot medför några tydligare riktlinjer 

för omprövning är inte säkert.   

 



 

59 

 

8.5  FELKÄLLOR OCH VIDARE UNDERSÖKNINGAR 

Hela arbetet bygger på en tolkning av lagtext, förarbeten, rättsfall och juridisk litteratur. 

Undersökningen av omprövade förrättningar baseras också på en tolkning, dels av hur 

lagtexten ska tillämpas för dessa beslut, dels en tolkning av själva ärendet. Eftersom arbe-

tet bygger på min egen tolkning kan självfallet någon annan som gör en liknande under-

sökning göra sin egen tolkning och dessa kanske inte överensstämmer i alla lägen.  

Vad gäller undersökningen av omprövade fastighetsbildningsförrättningar har jag själv 

inte varit insatt i alla ärenden utan studerat dem utifrån de dokument som gått att hitta i 

ärendet. Feltolkningar av ärenden kan därmed finnas jämfört med om jag själv varit insatt 

i ärendet vilket gör det lättare att se felaktigheter vilka då kan framstå som mer uppen-

bara.  

Undersökningen är gjord inom ett relativt kort tidsintervall. För att få en mer heltäckande 

bild av tillämpningen av omprövningsbestämmelsen inom fastighetsbildningen skulle en 

större undersökning än vad detta arbete tillåtit behöva genomföras. Syftet med arbete har 

däremot varit att påvisa svårigheterna med tillämpningen av 27 § FL för beslut vid fastig-

hetsbildning och inte enbart hur bestämmelsen tillämpas inom lantmäterimyndigheten.  

Troligtvis avvisas fler omprövningar än vad som visas i undersökningen. Om en ompröv-

ning inte anses gå att genomföra läggs troligtvis åtgärden aldrig upp utan ärendet skickas 

till domstolen.   

Framtida arbeten inom detta ämnesområde skulle kunna omfatta en större undersökning 

av omprövade beslut vid fastighetsbildning för att få en ännu tydligare bild av hur lantmä-

terimyndigheten tillämpar 27 § FL. Undersökningen skulle kunna utgöra ett underlag för 

hur en utveckling av bestämmelserna kan se ut. Ett arbete kan även göras som tar fram 

förslag till bestämmelser om en effektiv omprövningsmöjlighet specifikt för fastighets-

bildning.   
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BILAGA 1 

Omprövade lantmäteriförrättningar som ingått i studien. 

Ärende nummer: 

W1298  

D12124 

O128555 

M12396 

AB129035 

N126042 

C12290 

C12296 

AB122910 

H126050 

D12501 

D12597 

S12992 

AB125808 

Y11126 (1) 

Y11126 (2) 

C11326 

AB111580 (1) 

AB111580 (2) 

D11500 

E11369 

S11726 

G116118 

H11495 

K0561 

E11395 

N11563 

Z11748 

E11615 

Z11916 

Y11582 

O114630 

H116103 

Y11636 

N11926 

O114908 

G106013 

O10180  

M109038 

C08641 

S10306 
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O101230 

T107025 

W10740 

C10320 

D10509 

M107090 

G106099 

AB102071 

S10773 

Y10393 

E10450 

C10541 

Y10424 

AB102458 

O103659 

M102315 

S101273 

O104745 

AB103271 

E10722 

S101403 

E10766 

 


