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Abstract 
An easement is a right for a real property unit to use another real property unit in a specific way. There are two 

types of easements: agreement-based easements and official easements. Agreement easements are created by 

agreements between property owners and official easements are created through, for example, a cadastral pro-

cedure by the local cadastral office. Sometimes there may be ambiguities and disputes about the meaning and 

extent of an easement. In order to establish what an easement mean and extent, the property owners can sub-

mit a written application to a local cadastral office or a plaint to a district court. 

 

The local cadastral office will then start a property definition procedure and the local court will start a civil 

dispute case. The two processes handle similar issues and problems, but in different ways. The property defini-

tion procedure is mainly regulated by the provisions in the Property Formation Act. The civil dispute case is 

mainly regulated by the provisions in the Swedish code of judicial procedure. The aim of this work is to de-

scribe and to make a comparison of the property definition procedure and the civil dispute case from a time 

and cost perspective. In this thesis five civil dispute cases concerning easements and 10 property definitions 

concerning easements have been studied. For the civil dispute cases, the time and costs have been assessed and 

then compared with the time and costs for the property definitions. 

 

The study shows that the civil dispute cases are more time consuming than the property definitions and that 

the parties’ costs are much higher in the civil dispute cases than in the property definitions. An important rea-

son for that the civil dispute cases are more time consuming is that the number of persons involved in the han-

dling are more in a civil dispute case. One reason for that the parties' costs are higher in the civil dispute cases 

is that the parties have legal representatives, which are costly. In a property definition the parties usually just 

pay the cost of the property definition and legal representatives are less common. 
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Sammanfattning 
Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt utnyttja en annan fastighet. Det finns två typer 

av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom avtal mellan berörda fastighetsägare 

och officialservitut bildas vid t.ex. lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten. Ibland kan det uppstå 

oklarheter och tvister om vad ett servitut omfattar och innebär. För att få fastställt vad ett servitut omfattar och 

innebär kan fastighetsägarna ansöka om fastighetsbestämning hos Lantmäterimyndigheten eller ansöka om 

stämning hos en tingsrätt. 

 

Hos Lantmäterimyndigheten inleds då en fastighetsbestämningsförrättning och hos tingsrätten inleds en tvis-

temålsprocess. Två processer där liknande frågor och problem hanteras, men på olika sätt. Vid en fastighetsbe-

stämning används förrättningsförfarandet som främst regleras av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen. 

Vid en tvistemålsprocess används rättegångsförfarandet som främst regleras av bestämmelserna i rättegångs-

balken. Syftet med detta arbete är att redogöra för och göra en jämförelse av rättegångsförfarandet och förrätt-

ningsförfarandet utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. I arbetet har fem tvistemål som berör servitut och 10 

fastighetsbestämningar som berör servitut studerats. För domstolsmålen har tidsåtgången och kostnaderna 

uppskattats och sedan jämförts med tidsåtgången och kostnaderna för fastighetsbestämningarna. 

 

Studien visar att domstolsmålen är mer tidskrävande än fastighetsbestämningarna och parternas kostnader vid 

domstolsmål är mycket högre än vid fastighetsbestämningar. En viktig orsak till att domstolsmålen är mer 

tidskrävande är att antalet personer som är involverade i handläggningen är fler i ett domstolsmål. En orsak till 

att parternas kostnader är högre vid domstolsmål är att parterna har ombud, vilka är kostsamma. Vid en fastig-

hetsbestämning betalar parterna normalt bara kostnaden för fastighetsbestämningen och ombud är mindre van-

ligt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det ca 3,2 miljoner fastigheter (Lantmäteriet, 2012a). Fastigheter som är av olika karaktär och 

som har olika egenskaper. För att tillgodose fastigheters behov och för att främja en ändamålsenlig markan-

vändning finns möjligheten att bilda servitut. Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt 

utnyttja en annan fastighet. Det kan handla om en rätt att få utnyttja en väg på en annan närliggande fastighet. 

Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom avtal mellan 

berörda fastighetsägare. Officialservitut bildas vid t.ex. lantmäteriförrättningar hos LM. När servituten bilda-

des var de dåvarande ägarna till de berörda fastigheterna överens om vad servitutet gällde och omfattade.  

 

Åren går och fastigheterna får nya ägare. Ägare, som av olika skäl, kan ha olika uppfattningar om vad servitu-

tet egentligen gäller och omfattar. Om servitutet är ett avtalsservitut kan fastighetsägarna själva sluta ett rätts-

ligt bindande avtal om vad servitutet gäller och omfattar, men ibland lyckas inte parterna sluta ett avtal och en 

tvist uppstår. Om servitutet är ett officialservitut finns inte möjligheten för parterna att själva sluta ett avtal 

som har en rättsligt bindande verkan. För att få ett rättsligt bindande avgörande om vad ett servitut omfattar 

och innebär kan fastighetsägarna väcka talan vid domstol genom att lämna in en stämningsansökan till en 

tingsrätt eller ansöka om fastighetsbestämning hos LM. Hos LM inleds då en fastighetsbestämningsförrättning 

och hos tingsrätten inleds en dispositiv tvistemålprocess (Nilsson & Sjödin, 2003). Att processen är dispositiv 

innebär att parterna får förlikas. Det är två processer där liknande frågor och problem hanteras, men på olika 

sätt. I detta arbete ska dessa processer studeras närmare. 

 

Vid en fastighetsbestämning används förrättningsförfarandet medan vid en dispositiv tvistemålsprocess an-

vänds rättegångsförfarandet. Dessa förfaranden skiljer sig en del. Vid en tvistemålsprocess betalas t.ex. dom-

stolens kostnader av skattemedel medan vid en fastighetsbestämning betalar parterna kostnaderna för fastig-

hetsbestämningen. Detta arbete syftar till att belysa skillnaderna och effekterna av användandet av de olika 

förfarandena utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Ämnet är intressant utifrån ett tidsperspektiv. För både 

fastighetsägarna och staten är en tidseffektiv och kort process av intresse. För fastighetsägarna innebär en kor-

tare process en kortare period av osäkerhet och ovisshet inför hur LM och tingsrätten ska besluta. För staten 

innebär en kortare process minskade kostnader och möjlighet att hantera ärenden snabbare. Ämnet är även 

intressant utifrån ett kostnadsperspektiv då tingsrättens handläggning finansieras med skattemedel. Hur myck-

et pengar hade samhället ”sparat” i ett tvistemål om parterna hade kunnat komma överens och hur mycket 

hade samhället ”sparat” om en tvist som berör avtalsservitut kunde ha handlagts av LM? 
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Ämnet har studerats tidigare. I rapporten Markåtkomst och ersättning genom förrättning. En undersökning om 

förrättningsförfarandets funktionella kvalitet från 1993 undersökte Rolf Malmesjö förrättningsförfarandet uti-

från bl.a. ett tids- och kostnadsperspektiv. I rapporten studerades sex förrättningar och ett domstolsmål, men 

då rapporten berör markåtkomst- och ersättningsfrågor och då mycket har förändrats under sedan 1993 är rap-

porten inte relevant för detta arbete. Bättre datorer, utvecklingen av internet och digitaliseringar har förenklat 

LM och tingsrätternas handläggning av ärenden. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att redogöra för och göra en jämförelse av rättegångsförfarandet och förrätt-

ningsförfarandet utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Utifrån detta kommer följande frågeställningar att 

besvaras i uppsatsen: 

 Hur mycket kostar en dispositiv tvistemålsprocess i tingsrätten respektive en fastighetsbestämnings-

förrättning hos LM uppskattningsvis för samhället? 

 Vad är skillnaderna beträffande tidsåtgång och förfarandekostnader mellan dispositiva domstolsmål 

från tingsrätterna och fastighetsbestämningsförrättningar? 

 Vad förklarar dessa skillnader? 

 

1.3 Metod och avgränsningar 
Teorikapitlena baseras på relevant litteratur samt material från LM och Domstolsverket. För att besvara fråge-

ställningarna har fallstudier och jämförelser gjorts av fastighetsbestämningsförrättningar som berör servitut 

och dispositiva tvistemål i tingsrätten som berör servitut. Anledningen till att just servitut har valts att studeras 

var att det gick att hitta både servitutsmål från tingsrätterna och fastighetsbestämningar som berör servitut. Att 

exempelvis hitta mål från tingsrätterna som handlar om bestämning av fastighetsgränser var inte möjligt. 

 

Fem domstolsmål och 10 fastighetsbestämningar under perioden 2002-2012 som berör servitut har valts ut. 

Uppgifter om fakturerad tid och förrättningskostnaderna för de 10 fastighetsbestämningsförrättningarna har 

erhållits från LM. För att uppskatta tidsåtgång och kostnad för de fem domstolsmålen har kontakt tagits med 

personal på Domstolsverket och intervjuer gjorts med rådmän vid tingsrätterna. Arbetet fokuserar på tidsåt-

gång och kostnad för processen i första instans, d.v.s. tidsåtgång och kostnad för överprövning efter eventuella 

överklaganden tas ej i beaktande. 
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1.4 Disposition 
Kapitlen 2, 3 och 4 är teoriavsnitt som redogör för processer och begrepp som är viktiga för arbetet. I kapitel 2 

beskrivs förrättningsförfarandet vid fastighetsbestämning och principerna för kostnadsfördelningen vid lant-

mäteriförrättningar och LM:s fakturering. Kapitel 3 beskriver rättegångsförfarandet vid ett dispositivt tviste-

mål, principerna för kostnadsfördelning vid tvistemålsprocess och tingsrätternas kostnader. Kapitel 4 redogör 

för begreppet servitut. Kapitel 5 beskriver de fem domstolsmålen och de 10 fastighetsbestämningarna som har 

valts ut samt redovisar fakturerad tid och förrättningskostnaderna för fastighetsbestämningarna. Kapitel 6 be-

skriver metoden för uppskattning av tidsåtgång och kostnader för domstolsmålen samt redovisar resultaten av 

uppskattningarna. I kapitel 7 analyseras resultaten och avslutningsvis blir det utrymme för slutsatser i kapitel 

8. 
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2. Lantmäteriförrättningen 

2.1 Lantmäterimyndigheten 
Marken i Sverige är indelad i fastigheter. Lantmäterimyndigheten är den myndighet som ansvarar för föränd-

ringar och uppdateringar gällande fastighetsindelningen.  Lantmäterimyndighetens arbete utförs av 90 statliga 

lantmäterimyndighetskontor och 38 kommunala kontor där kommunen är huvudman. Fastighetsindelningen 

kan förändras genom lantmäteriförrättningar (Lantmäteriet, 2012a). Genom en lantmäteriförrättning kan t.ex. 

nya fastigheter bildas eller gränsen mellan två fastigheter bestämmas. På kontoren arbetar förrättningslantmä-

tare som handlägger lantmäteriförrättningarna. Vid fastighetsbildning- och fastighetsbestämningsärenden är 

det fastighetsbildningslagen (1970:988) som i huvudsak reglerar förrättningslantmätarens arbete. Då lantmäte-

rimyndigheten är en myndighet regleras även förrättningslantmätarens arbete subsidiärt av förvaltningslagen 

(1986:223) (Ekbäck, 2009). 

 

2.2 Fastighetsbestämning 
Fastighetsbestämning är en egen förrättningsåtgärd som syftar till att bringa klarhet i oklara förhållanden och 

få till ett för framtiden rättsligt bindande avgörande i vissa fastighetsindelnings- och servitutsfrågor. Det kan 

t.ex. vara oklarheter kring en gräns sträckning eller om ett servitutsområdes geografiska omfång. Fastighetsbe-

stämning sker ofta i samband med fastighetsbildning, men kan även genomföras som fristående åtgärd. LM får 

enligt, FBL 14 kap. 1 §, genomföra fastighetsbestämning för att pröva frågor om: 

1. hur fastighetsindelningen är beskaffad, 

2. om en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, 

3. om byggnader eller andra anläggningar utgör fastighetstillbehör eller är lös egendom, och 

4. vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. 

Fastighetsbestämning liknar fastställelsetalan vid domstol. Frågor som kan avgöras vid fastighetsbestämning 

kan även tas upp i tingsrätten om talan väcks. LM har ingen exklusiv behörighet att pröva fastighetsbestäm-

ningar. Inga förändringar kan dock ske i en fastighetsbestämning utan förändringar av ett servitut görs genom 

fastighetsreglering, som är en annan förrättningsåtgärd (Nilsson & Sjödin, 2003). 

 

2.3 Förrättningsförfarandet vid fastighetsbestämning 
Förrättningsförfarandet är det förfarande som används för att genomföra lantmäteriförrättningar och det byg-

ger på officialprincipen. Officialprincipen innebär att LM ansvarar för att ärendena utreds grundligt samt att 

allmänna och enskilda intressen skyddas. Bestämmelserna i FBL 4 kap. anger formerna för förrättningsförfa-
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randet och för förrättningslantmätarens handläggande av en lantmäteriförrättning. För fastighetsbestämningar 

gäller även särskilda bestämmelser i FBL 14 kap. 

 

Vid en fastighetsbestämningsförrättning är det normalt en förrättningslantmätare som företräder LM och som 

handlägger förrättningen, men två s.k. gode män kan bistå förrättningen när förrättningslantmätaren finner att 

det är nödvändigt, eller på begäran av sakägare och oskäligt dröjsmål ej föranledes därav (FBL 4 kap. 1 §). 

Gode män bör, enligt förarbeten (prop. 1969:128), vara med när en förrättning berör frågor av stort allmänt 

intresse, då stora enskilda intressen står i konflikt med varandra eller när andra kontroversiella frågor upp-

kommer. De gode männen utses av kommunfullmäktige och utses för fyra år (FBL 4 kap 2 §). Vid fall där det 

råder skiljaktiga meningar mellan förrättningslantmätaren och de gode männen gäller majoritetsregeln när två 

olika meningar står mot varandra. Om det föreligger tre skiljaktiga meningar är det förrättningslantmätarens 

mening som gäller. Om frågan gäller pengar eller annat som utgör en viss mängd gäller den mening som avser 

den näst största mängden. 

 

I fråga om jäv gäller samma regler för förrättningslantmätare som för domare. Reglerna för jäv regleras i RB 4 

kap. 13 §. Om en sakägare anser att det föreligger jäv ska denne framställa invändning när han får kännedom 

om att förrättningsmannen tjänstgör och att jävsanledning föreligger (FBL 4 kap. 6 §). 

 

En fastighetsbestämningsförrättning inleds genom att någon tar initiativ till fastighetsbestämning. Det kan vara 

LM som behöver göra en fastighetsbestämning i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd. Det kan 

också vara på ansökan av t.ex. sakägare, kommun, stat eller samfällighetsförening. En ansökan får dock inte 

prövas om det är uppenbart att frågan saknar betydelse för sökanden. En ansökan gällande fastighetsbestäm-

ning av servitut får heller inte prövas om servitutet är ett avtalsservitut. (FBL 14 kap. 1a-1b §). Avtalsservitut 

kan endast fastställas av LM i samband med annan fastighetsbildningsåtgärd. I ansökan, som ska vara skriftlig 

och undertecknad av sökanden eller dennes ombud, ska sökanden redogöra för vilka åtgärder som önskas utfö-

ras och för vilka fastigheter sökanden för talan. Om det finns handlingar, som t.ex. en skriftlig överenskom-

melse, som har betydelse ska dessa bifogas ansökan (FBL 4 kap 8 §). Om det finns brister i ansökan kan för-

rättningslantmätaren förelägga sökanden att åtgärda bristen (FBL 4 kap 9 §). Om inte sökanden åtgärdar bris-

ten och bristen är viktig för förrättningen kan förrättningslantmätaren avvisa ansökan (FBL 4 kap 10 §). 

    

Sedan inleder förrättningslantmätaren en utredning.  I utredningen ska omständigheter som är av betydelse för 

fastighetsbestämningen utredas. Förrättningslantmätaren utreder först vilka som är sakägare och informerar 

dem sedan vilka frågor som ska avgöras. Förrättningslantmätaren studerar arkivakter och gör mätningar i fält. 

Sakägarna kan också komma in med handlingar, kartor, fotografier eller t.ex. hänvisa till utsagor från personer 
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med särskild kännedom om förhållandena under utredningen. Förrättningslantmätaren för protokoll över för-

rättningen och sammanför protokoll och handlingar som berör förrättningen till en förrättningsakt (FBL 4 kap. 

16 §). Fastighetsägarna kan träffa överenskommelse om en gräns sträckning. Överenskommelsen måste vara 

skriftlig och får endast avse gränssträckningar. Överenskommelsen får inte avvika alltför mycket från gränsens 

rätta läge, orsaka olägenhet ur allmän synpunkt eller medföra att någon fastighet drabbas av betydande värde-

minskning. En överenskommelse får inte träffas förrän gränsen har stakats ut i behövlig omfattning (FBL 14 

kap. 5 §). 

 

När utredningen är klar kallar förrättningslantmätaren till sammanträde med sakägarna där utredningen redo-

visas för sakägarna. Vid en förrättning ska förrättningslantmätaren i regel hålla sammanträde med sakägarna 

(FBL 4 kap. 13 §). Vid sammanträdet får förrättningslantmätaren och sakägarna möjlighet att träffas och dis-

kutera den aktuella fastighetsbestämningen. Samtliga sakägare ska delges kallelse till sammanträdet. Delgiv-

ning ska ske i enlighet med reglerna i delgivningslagen (FBL 4 kap. 20 §). Förrättningslantmätaren utför sedan 

fältarbeten där t.ex. en gräns sträckning mäts in, stakas och märks ut i nödvändig omfattning. Sträckningen 

ritas sedan ut på förrättningskartan. 

  

Sedan meddelar förrättningslantmätaren ett fastighetsbestämningsbeslut, d.v.s. ett avgörande i frågan som för-

rättningen berör (FBL 14 kap. 4 §). I fastighetsbestämningsbeslutet ska skälen till beslutet framgå. När alla 

åtgärder är avklarade och alla förrättningshandlingar är upprättade fattar förrättningslantmätaren ett avslut-

ningsbeslut, vilket innebär att förrättningen avslutas. Beslut om fastighetsbestämning kan överklagas av sakä-

gare till mark- och miljödomstolen och vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som normalt är sista instans 

(Ekbäck, 2009). Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får ej överklagas till Högsta domstolen om 

det handlar om mål som har överklagats till mark- och miljödomstol. Mark- och miljööverdomstolen får dock 

ge tillstånd till överklagan av domar eller beslut om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att över-

klagandet prövas av Högsta domstolen (Mark- och miljööverdomstolen, 2013). 

 

Överklagan av en förrättning ska ske skriftligen och senast fyra veckor efter att förrättningen har avslutats. När 

förrättningen har avslutats och besluten vunnit laga kraft ska fastighetsbestämningsbeslutet registreras i fastig-

hetsregistrets allmänna del (FBL 19 kap. 2-3 §§). Fastighetsbestämningen är fullbordad när registreringen är 

slutförd (Ekbäck, 2009). 
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2.4 Kostnader vid fastighetsbestämning 

2.4.1 Kostnadsfördelning 

Vid en lantmäteriförrättning betalas kostnaderna för förrättningen av sakägarna. Kostnaderna fördelas på 

sakägarna enligt ett kostnadsfördelningsbeslut som förrättningslantmätaren beslutar om i samband med för-

rättningen. Vid fastighetsbestämning ska kostnaderna fördelas mellan sakägarna med hänsyn till vad som är 

skäligt (FBL 14 kap. 10 §). Vad som anses vara skäligt baseras främst på vilken nytta fastighetsbestämningen 

har för varje sakägare. När en gräns mellan fastigheter bestäms brukar fastighetsägarna på vardera sida om 

gränsen få stå för hälften av kostnaderna vardera, då deras nytta av att få gränsens läge bestämt anses vara lika 

stor. När det rör sig om en tvist mellan sakägarna kan även saker som att en sakägare har vidtagit åtgärder som 

i stor grad fördyrat förrättningen samt utgången av tvisten tas i beaktande när förrättningskostnaderna ska för-

delas. Om det är staten, en kommun eller en järnvägsbyggare som har ansökt om fastighetsbestämning som 

gäller ett område där skydd enligt MB 7 kap., vägrätt eller vägplan, eller järnvägsplan är befintligt eller före-

slag ska normalt sökanden stå för förrättningskostnader. Har dock en sakägare genom vårdslöshet eller för-

summelse fördyrat förrättningen får kostnaderna fördelas efter skälighetprincipen (FBL 14 kap. 12 §). 

 

Sakägarna kan också träffa en överenskommelse om betalningen av förrättningskostnaderna under villkoret att 

det inte får vara uppenbart att överenskommelsen har tillkommit i otillbörligt syfte (Ekbäck, 2009). 

2.4.2 Förrättningskostnaderna 
LM:s förrättningsverksamhet finansieras genom avgifter som betalas av sakägarna. LM fakturerar sakägarna 

efter avslutad förrättning. Det är ”Förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar” som till-

sammans med FBL 2 kap. 6 § reglerar avgiftssystemet och hur LM debiterar. Förordningen gäller för både 

statliga LM och de kommunala lantmäterimyndigheterna. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar före-

skrifter för hur debiteringen ska ske mer i detalj. En kommunal lantmäterimyndighet kan dock besluta om 

lägre avgifter än de som den statliga lantmäterimyndigheten föreskriver.  

 

Det är den tid som behövs för handläggning av förrättningen och införandet i fastighetsregistret samt kostna-

den för handläggningen respektive införandet som ligger till grund för beräkningen av avgiften. Avgiften för 

en lantmäteriförrättning kan bestämmas genom tidsdebitering eller genom överenskommelse om fast pris. När 

det är lämpligt ska LM aktivt erbjuda överenskommelse om fast pris. Avgifterna ska beräknas med målet att 

full kostnadstäckning uppnås.  

 

Vid tidsdebitering ska kostnaden beräknas utifrån den debiterbara tid som har lagts ned på förrättningen samt 

andra nedlagda kostnader som t.ex. förrättningsförberedelser eller registrering som utförts av annan statlig 
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myndighet eller en kommun, ersättning till sakkunnig och övriga utlägg som behövs för förrättningens genom-

förande. De som arbetar med förrättningarna redovisar hur mycket tid de lägger ned på de olika momenten i 

förrättingen. Tidsredovisningen blir sedan underlag till beslut om förrättningsfaktura. Tid i ärende ska redovi-

sas per påbörjad kvart. Kostnaden för den debiterbara tiden beräknas med hjälp av timtaxor (Lantmäteriet, 

2012b). Timtaxorna är bestämda av LM i samråd med Ekonomistyrningsverket (SOU 2003:111). Timtaxorna 

varierar beroende på vilka handläggare som är delaktiga i förrättningen. Det finns tre olika timtaxenivåer: 

• E = Handläggare med expertkompetens (1550 kr/tim) 

• F = Förrättningslantmätare och andra som ansvarar för moment i förrättningen (1250 kr/tim) 

• B = Biträdande handläggare (825 kr/tim) 

Den enskilde handläggaren ska debitera samma timtaxenivå i hela förrättningen. Debiterbar tid är tiden för alla 

arbetsmoment som behövs för handläggningen av en förrättning och registrering i fastighetsregistret förutom: 

• arbetstid för allmänna råd och upplysningar innan ärendet påbörjats,  

• aktrensning, expediering (med undantag av underrättelse om beslut) och arkivering som utförs efter 

förrättningens avslutande, 

• kvalitetsgranskning av digital arkivakt, 

• restid, 

• enstaka kortare samtal, 

• råd till medarbetare inom ramen för den lärande organisationen, 

• tid för delgivningshantering (DF 2 §) 

Kostnader som inte ska inkluderas vid beräkning av kostnader är: 

• tolkhjälp, 

• kungörelsedelgivning, särskild delgivning och stämningsdelgivning, 

• utlägg för arbets- och markeringsmateriel, 

• kostnader för gode män, 

• reskostnader, transport av utrustning, 

• datakörningar och systemförvaltningskostnader. 

Vid överenskommelse om fast pris gör lantmätaren en bedömning av förrättningens omfattning och kostnader. 

För att överenskommelse om fast pris ska kunna göras måste överenskommelsen godkännas av samtliga sakä-

gare som kan tänkas komma att få betala förrättningen och omständigheterna i ärendet ska vara sådana att LM 

kan göra en uppskattning av förrättningens omfattning och kostnader. Det är förrättningens omfattning, svå-

righetsgrad och tillgängligt kostnadsunderlag som ligger till grund för beräkning av det fasta priset. Som un-
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derlag till beräkningen används erfarenhetsvärden och uppskattning av tidsåtgång för liknande förrättningsåt-

gärder (Lantmäteriet, 2012b). 

 

Förrättningsverksamheten är i princip helt finansierad genom avgifter. År 2011 var intäkterna från förrätt-

ningsverksamheten 640 miljoner kronor, vilket motsvarar 98,4 procent av förrättningsverksamhetens totala 

intäkter (Lantmäteriet, 2012c). Lantmäteriet har externa krav, generella regler och interna behov som Lantmä-

teriets ekonomimodell syftar att tillgodose. De externa kraven kommer från t.ex. budgetpropositionen och re-

gleringsbrevet. De generella reglerna är Ekonomistyrningsverkets ekonomiadministrativa bestämmelser för 

statlig verksamhet. I interna dokument finns det de interna behoven samlade. Ekonomimodellen gör det möj-

ligt att ta fram dels en externredovisning och dels en internredovisning. En grundprincip i ekonomimodellen är 

den s.k. bidragsmodellen som figur 1 visar. 

 

     Figur 1. LM:s bidragsmodell (Rådström, 2013) 

Bidragsmodellen innebär att verksamheten, förutom den stödjande delen, genererar ett täckningsbidrag som 

finansierar samkostnader på olika ansvarsnivåer. En grundprincip i modellen är att varje organisatorisk enhet 

budgeterar och redovisar påverkbara kostnader. Om täckningsbidrag ska utgå ska det budgeteras för detta. 

Samkostnaderna utgörs av stödjande verksamhet som t.ex. administration och kompetensutveckling, men även 

kostnader för lokaler och telefoner. En viss typ av samkostnad utgörs av de s.k. koncerngemensamma kostna-

derna som stödjer hela LM:s verksamhet. I de koncerngemensamma kostnaderna ingår bl.a. central ekonomi-

administration och personaladministration (Rådström, 2013). 

 

 

 



17 
 

3. Domstolsprocessen 

3.1 Tingsrätten 
Tingsrätten är den lägsta instansen bland de allmänna domstolarna (RB 1 kap. 1 §). I Sverige finns det för när-

varande 48 tingsrätter. Ca 34 000 dispositiva tvistemål kommer in till landets tingsrätter varje år. Tingsrätterna 

handlägger också bl.a. brottmål och indispositiva tvistemål, som även benämns som familjemål och utgörs av 

främst äktenskapsmål, faderskapsmål och vårdnads- och underhållsmål. Tingsrättens chef kallas för lagman. 

Vid större tingsrätter kan det även finnas chefsrådmän som vanligtvis är chefer för en avdelning vid domstolen 

(Mellqvist & Wirdemark, 2012). Vid en tingsrätt arbetar bl.a. även ordinarie domare (rådman), tingsnotarier, 

tingsfiskaler och beredning- och domstolssekreterare inom den dömande verksamheten. Inom den administra-

tiva verksamheten arbetar t.ex. ordningsvakter, ekonomi- och personalassistenter samt personal- och chefs-

administratörer (Domstolsverket, 2012a). Vid dispositiva tvistemål är det huvudsakligen rättegångsbalken 

(1942:740) som reglerar tingsrättens arbete (Mellqvist & Wirdemark, 2012). 

 

3.2 Rättegångsförfarandet vid tvistemål 
Avsnitt 3.2 beskriver rättegångsförfarandet vid tvistemål och källan för avsnittet är Mellqvist & Wirdemark 

(2012) om inget annat anges. 

 

Rättegångsförfarandet är det förfarande som används vid domstolsprocesser. De rättsregler som reglerar rätte-

gångsförfarandet kan samlas inom rättsområdet processrätt. Processrätten kan delas in i olika områden; brott-

målsprocess, civilprocess och förvaltningsprocess. En dispositiv tvistemålsprocess är en civilprocess. Rätte-

gångsbalken är den lagstiftning som i huvudsak reglerar rättegångsförfarandet och som är den centrala lag-

stiftningen inom processrätten. Rättegångsförfarandet vid en dispositiv tvist bygger på den kontradiktoriska 

principen, som innebär att det ska existera två parter i processen som står och argumenterar mot varandra. Par-

terna ska få komma till tals på lika villkor i processen. Domstolens roll ska, enligt den kontradiktoriska princi-

pen, vara att lyssna till parternas talan och med parternas talan som grund avgöra parternas tvist. Domstolens 

uppgift är utöva en formell processledning, d.v.s. att leda processen och ange för parterna vad för process-

handlingar de ska och bör företa genom processens gång. Domstolen ska också utföra en materiell processled-

ning. Det innebär t.ex. att domstolen kan begära att parterna preciserar sina yrkanden och påståenden i olika 

hänseenden. 

 

Två andra viktiga principer för rättegångsförfarandet är koncentrationsprincipen och omedelbarhetsprincipen. 

Koncentrationsprincipen innebär att allt processmaterial, d.v.s. t.ex. yrkanden och bevisning, ska läggas fram 

vid ett tillfälle. Omedelbarhetsprincipen innebär att rätten bara får grunda sitt avgörande på det den direkt har 



18 
 

sett eller hört, d.v.s. bedömning av t.ex. åberopanden och bevisning. Tillsammans innebär principerna att dom-

stolens avgörande endast får grundas på sådant som förekommit vid huvudförhandlingen. 

 

En tvistemålsprocess inleds genom att käranden ansöker om stämning. Ansökan om stämning ska lämnas in 

till den tingsrätt i den ort där svaranden har sitt hemvist (RB 10 kap. 1 §). Tingsrätten är då behörig att hand-

lägga tvisten. Varje tingsrätt har en eller flera kommuner som sitt jurisdiktionsområde. I samband med ansö-

kan ska också käranden betala en ansökningsavgift. En ansökan ska alltid, enligt RB 42 kap. 2 §, innehålla: 

1. Ett bestämt yrkande, 

2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, 

3. en uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis och, 

4. vid behov, redogörelse för de omständigheter som gör rätten behörig. 

Ett yrkande kan vara ett fullgörelseyrkande eller fastställandeyrkande. Ett fullgörelseyrkande betyder att sva-

randen ska göra något. Vanligtvis handlar det om att betala något. Ett fastställandeyrkande betyder att rätten 

ska bestämma att ett visst rättsförhållande består eller inte. För att tingsrätten ska kunna pröva ett fastställan-

deyrkande måste det råda ovisshet om det som ska fastställas och att denna ovisshet måste vara till nackdel för 

käranden. Käranden kan också framföra tilläggsyrkanden. Det kan vara ett ränteyrkande eller yrkande om er-

sättning för rättegångskostnader. 

  

När tingsrätten har fått in ansökan om stämning ska rätten kontrollera att rätten är behörig att handlägga och 

avgöra målet, att ansökningsavgiften är betald och att ansökan är komplett och korrekt. Om ansökningen visar 

sig ha brister ska rätten förelägga käranden att komplettera ansökan (RB 42 kap. 3 §). Om inte käranden kom-

pletterar ansökan kan tingsrätten avvisa ansökan om ansökningsavgiften inte är betald eller om ansökan fortfa-

rande har rejäla brister. Tingsrätten har också möjligheten att direkt utfärda dom där kärandens talan, som 

även benämns käromål, ogillas om stämningsansökan innehåller galenskaper (RB 42 kap. 5 §). Syftet med 

bestämmelsen är att svaranden inte ska besväras av stämningsansökningar som innehåller trams. 

 

Om stämningsansökan inte avvisas eller käromålet ogillas direkt av tingsrätten ska tingsrätten utfärda stäm-

ning. Det betyder att stämningen tillsammans med stämningsansökan ska delges svaranden, som är kärandens 

motpart.  I samband med att stämningsansökan utfärdas föreläggs svaranden att komma in med ett svaromål, 

d.v.s. ett meddelande innehållande svarandens inställning till kärandens yrkanden och eventuella synpunkter 

på kärandens talan. Svaranden ska, enligt RB 42 kap. 7 §, ange i svaromålet 

 Om det finns rättegångshinder. 
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 Om kärandens yrkanden medges eller bestrids. 

 Grunden för ett eventuellt bestridande och yttra sig över de omständigheter som käranden anför samt 

de som svaranden vill anföra. 

 Uppgifter om de bevis som svaranden åberopar och vad som ska styrkas med varje bevis. 

 

Att tingsrätten utfärdar stämningsansökan innebär att förberedelsen i målet inleds. Förberedelsen har två olika 

syften. Det ena är att oklarheter och ofullständigheter ska åtgärdas och att hjälpa parterna att formulera sin talan 

på ett klart och effektivt sätt. Det andra är att rätten ska få möjlighet att försöka få parterna att komma överens 

om förlikning. Om någon parterna motsätter sig förlikning får inte tingsrätten verka för förlikning. Tingsrätten 

består under förberedelsen av en ensam domare (Mellqvist & Wirdemark, 2012). Tingsrätten beslutar i samband 

med att stämningsansökan utfärdas om förberedelsen ska ske muntligt eller skriftligt. Val av formerna ska ske 

efter vad som bäst gagnar syftet med förberedelsen. Vid muntlig förberedelse hålls ett eller flera sammanträden 

som kan hållas via telefon. Vid skriftlig förberedelse bereds målet brevledes (Domstolsverket, 2012b). 

 

När förberedelsen är klar är huvudförhandling nästa steg. Vid huvudförhandling i ett dispositivt tvistemål be-

står rätten av tre lagfarna domare eller en ensam domare vid mål där värdet av det som omtvistas uppenbart 

inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (RB 1 kap. 3-3 d §§). Det normala är att ett mål ska avgöras efter hu-

vudförhandling, men ibland kan ett mål avgöras utan huvudförhandling (RB 42 kap. 18 §). Om rätten avgör ett 

mål utan huvudförhandling ligger det skriftliga material, som finns i rättens akt, till grund för rättens avgö-

rande. Om rätten avser att avgöra ett mål på handlingarna ska parterna meddelas och få möjlighet att skriftlig-

en slutföra sin talan i målet. Enligt RB 42 kap. 18 § kan rätten avgöra ett mål på handlingarna när: 

1. målet avgörs på annat sätt än genom dom, t.ex. genom rätten avskriver ett mål p.g.a. återkallelse 

2. tredskodom meddelas,  

3. talan har medgetts eller eftergetts, 

4. rätten stadfäster en förlikning och 

5. även i annat fall meddela dom, om huvudförhandling inte behövs med hänsyn till utredningen i målet 

och inte heller begärs av någon av parterna. 

Att en tingsrätt meddelar tredskodom innebär att svaranden inte har inkommit med ett svaromål och att tings-

rätten därmed anser att svaranden inte bestrider kärandens yrkanden.  

 

Vid huvudförhandling kallas parterna till salen genom ett pårop. När parterna är på plats i salen kontrollerar 

rätten först om det föreligger hinder mot huvudförhandling. Om inga hinder finns inleds huvudförhandlingen 
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genom att rätten kontrollerar vilka som är närvarande och eventuellt redogör för hur förhandlingen ska genom-

föras. Sedan lägger käranden fram sina yrkanden som svaranden förklarar sin inställning till.  

 

Parternas sakframställningar är nästa steg i huvudförhandlingen (RB 43 kap. 7 §). Vardera part ska då berätta 

om tvisten utifrån deras perspektiv och yttra sig över det som motparten har anfört. I samband med sakfram-

ställan kan även parterna lägga fram den skriftliga bevisningen. Enligt RB ska det ske senare, men i praktiken 

är det mycket vanligt att presentation av den skriftliga bevisningen sker i samband med sakframställningen. 

Efter sakframställningarna ska bevisningen presenteras (RB 43 kap. 8 §). Om den skriftliga bevisningen redan 

har lagts fram handlar det främst om muntlig bevisning. Den muntliga bevisningen kan utgöras av t.ex. parts-

förhör, vittnesförhör och sakkunnigförhör. Partsförhör brukar hållas under sanningsförsäkran och vittnesförhör 

hålls normalt under vittnesed. I svensk rätt råder det s.k. fri bevisföring, vilket innebär att parterna själva får 

avgöra vilken bevisning de vill åberopa och vilka omständigheter de vill styrka. Om tingsrätten anser att be-

visningen inte är relevant eller nödvändig kan de dock avvisa bevisningen (RB 35 kap. 7 §). 

 

När bevisdelen är klar tar pläderingarna vid (RB 43 kap. 9 §). Parterna får då möjlighet att beskriva vad de 

anser vara bevisat och argumentera för hur de anser att tingsrätten bör döma. Efter pläderingarna preciserar 

och framställer vardera part sina anspråk om rättegångskostnader och yttrar sig över motpartens anspråk. Do-

maren förklarar sedan huvudförhandlingen avslutad och talar om när dom kommer att meddelas. 

 

När huvudhandlingen är avslutad håller rätten sluten överläggning där rättens ledamöter diskuterar målet och 

hur det ska avgöras. Ett mål kan avgöras genom dom eller slutligt beslut (RB 17 kap. 1 §). Dom används när 

tvister avgörs medan slutligt beslut används vid andra avgöranden. Andra avgöranden kan vara t.ex. avvisning 

eller avskrivning. En dom måste avfattas skriftligen och ska innehålla bl.a. uppgifter om parterna, domslut och 

domskäl. Rätten är bunden av vad parterna har yrkat och åberopat. Den kan således inte t.ex. döma ut ett högre 

belopp för svaranden att betala än vad käranden har yrkat eller lägre belopp än vad svaranden har medgett. 

 

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten. Alla tingsrättens slutliga avgöranden är möjliga att överklaga 

och överklagan måste göras skriftligen senast tre veckor efter det att tingsrätten meddelat dom. Om hovrätten 

fullständigt ska överpröva tingsrättens avgörande i ett dispositivt tvistemål måste hovrätten först meddela 

prövningstillstånd. Om prövningstillstånd inte meddelas av hovrätten står tingsrättens avgörande fast. Hovrätt-

en ska meddela prövningstillstånd om någon av de fyra nedanstående förutsättningarna, som nämns i RB 49 

kap. 14 §, är uppfyllda: 

 Om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. 

 Om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande utan en fullständig överprövning. 
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 Om avgörande inrymmer någon principiellt intressant fråga. 

 Om det annars finns synnerliga skäl för en fullständig överprövning. 

Hovrättens slutliga avgörande kan överklagas till Högsta domstolen. För att Högsta domstolen ska pröva ett 

mål måste Högsta domstolen först meddela prövningstillstånd. Prövningstillstånd ger Högsta domstolen bara 

om Högsta domstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat eller om det finns synnerliga skäl. 

 

3.3 Kostnader vid domstolsprocess 

3.3.1 Kostnadsfördelning 
Som redan sagts ska käranden betala en ansökningsavgift i samband med att stämningsansökan skickas in till 

tingsrätten. Därutöver tillkommer rättegångskostnader. Med rättegångskostnader avses alla skäliga kostnader 

som en part har för att förbereda för rättegången och föra sin talan. Det kan t.ex. omfatta kostnader för ombud 

och bevisning. Huvudregeln är att den förlorande parten i målet ska både betala sina egna och ersätta motpar-

ten för dennes rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Om dock den vinnande parten har väckt talan i onödan 

eller uppsåtligen eller genom försummelse agerat på sådant sätt att motparten har drabbats av onödiga kostna-

der kan den vinnande parten få betala en del av rättegångskostnaderna. Det är rätten som avgör fördelningen 

av rättegångskostnaderna i samband med att dom eller slutligt beslut meddelas (Mellqvist & Wirdemark, 

2012). 

3.3.2 Domstolskostnaderna 

Domstolsverket är den statliga myndighet som hjälper domstolarna, fördelar pengarna och har hand om ge-

mensamma frågor för domstolarna. Varje år skriver regeringen ett regleringsbrev som styr Domstolsverkets 

och domstolarnas arbete. Regleringsbrevet innehåller mål för verksamheten, riktlinjer som anger hur Dom-

stolsverket och domstolarna ska arbeta samt anger hur mycket pengar som Domstolsverket har att fördela 

(Domstolsverket, 2013a). Domstolsväsendets verksamhet finansieras främst genom skattemedel, men även av 

avgifter i form av t.ex. ansökningsavgifter. Tabell 1 visar Domstolsväsendets kostnader och intäkter för 2010-

2012. 
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Tabell 1.  Domstolsväsendets kostnader och intäkter (Domstolsverket, 2013b)  

 

Tingsrätternas verksamhetskostnader år 2012 var 3 061 405 kr, vilket motsvarar 53 procent av de totala verk-

samhetskostnaderna. Domstolsverket bestämmer varje år budgetar för varje domstol (Domstolsverket, 2013b). 

Budgeteringen baseras på  resursfördelningsmodeller, som bygger på genomsnittligt antal inkomna mål och 

ärenden de senaste två åren. För underrätterna beräknas styckkostnader för varje måltyp. Styckkostnaderna 

grundas på bl.a. uppgifter från tidsredovisningen. För tingsrätterna kompletteras resursfördelningsmodellerna 

med individuell kompensation för förtursmål och för mål där förhandlingstiden överstiger 12 timmar. I bilaga 

1 redovisas budgetarna för Stockholms tingsrätt, som är den tingsrätt i Sverige med störst budget, och Hu-

diksvalls tingsrätt, som har den 12:e minsta budgeten bland tingsrätterna. Till kostnaderna i budgetarna till-

kommer samkostnader och hyreskostnader som Domstolsverket står för. I budgeterna ser man att tingsrätter-

nas kostnader utgörs till stor del av lönekostnader. För tingsrätterna utgjorde lönekostnader 83 procent och 

övriga förvaltningskostnaderna 17 procent av kostnaderna (Domstolsverket, 2012c). 
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4. Servitut 
Detta kapitel redogör för begreppet servitut och källan för kapitlet är Nilsson & Sjödin (2003). 

 

Servitut är en begränsad rättighet som normalt innebär att en fastighet får nyttja en annan fastighet på ett visst 

sätt för att lösa ett behov. En annan vanlig begränsad rättighet är nyttjanderätt. Skillnaden är att en nyttjande-

rätt är knutet till en person medan ett servitut är knutet till en fastighet. Det innebär att ett servitut ofta är obe-

gränsat i tid. Det finns olika ändamål med servitut. Två exempel på servitut är vägservitut och bryggservitut. 

Syftet med dessa servitut är att lösa en fastighets behov av väg till sin fastighet och tillgång till brygga. Den 

fastighet där servitutet upplåts i benämns tjänande fastighet medan den fastighet som servitutet upplåts till 

förmån för benämns härskande fastighet. Servitut kan vara lokaliserade eller olokaliserade. Ett lokaliserat ser-

vitut innebär att utövandet av servitutet är bestämt till en viss plats på den tjänande fastigheten medan ett olo-

kaliserat servitut får utövas var som helst på den tjänande fastigheten. 

 

De grundläggande lagarna för servitutsbildning är JB och FBL. Det finns två olika former av servitut; avtals-

servitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom privata avtal och regleras i JB 14 kap. Ett avtalsservi-

tut kan ändras och upphävas av parterna själva. Vid försäljning av den belastade fastigheten kan avtalsservitut, 

som inte är inskrivna, komma att upphöra p.g.a. bristande förbehåll. Officialservitut är servitut som grundas på 

beslut av myndigheter. Officialservitut kan bildas av LM med stöd av FBL, men även av Mark- och miljö-

domstolen med stöd av miljöbalken och Expropriationslagen. Officialservitut regleras också i JB 14 kap., men 

framförallt i FBL 7 kap. Officialservitut bildas, ändras och upphävs genom fastighetsreglering. 

  

För att ett servitut ska kunna bildas måste de s.k. servitutsrekvisiten vara uppfyllda. De anges i JB 14 kap. 1 §. 

och innebär att ett servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning, att ändamålet ska vara av stadigva-

rande betydelse och att rättsförhållandet ska vara till nytta för den härskande fastigheten. För officialservitut 

måste ytterligare servitutsrekvisit i FBL vara uppfyllda. Det finns tre kategorier av servitut. Den första och 

vanligaste kategorin är positiva servitut som innebär att den härskande fastigheten får nyttja den tjänande fas-

tigheten på något sätt. Den andra kategorin är positiva servitut där rättighetshavaren får göra något på sin egen 

fastighet, d.v.s. den härskande fastigheten, som innebär att förhållandena på den tjänande fastigheten påverkas. 

Den tredje kategorin är negativa servitut som innebär att ägaren av den tjänande fastigheten avstår från att 

nyttja sin fastighet på ett visst sätt, som t.ex. att en viss verksamhet inte får bedrivas på den tjänande fastighet-

en. 
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5. Presentation av jämförelsefall 
I kapitel 5 beskrivs och sammanfattas först de fem domstolsmålen och sedan de 10 fastighetsbestämningarna. 

Källor är materialet i akterna för tvistemålen och fastighetsbestämningarna.     

 

Domstolsmålen och fastighetsbestämningarna har valts ut på följande sätt: Först valdes de fem domstolsmålen 

ut genom att målförteckningar innehållande alla mål inom kategorin ”Övriga tvistemål” under perioden 2002-

2012 begärdes ut från samtliga 48 tingsrätter i Sverige. Domar begärdes ut för de mål där ordet ”servitut” 

fanns med i ”Saken”-fältet i målförteckningarna. Bland dessa domar valdes fem mål som var relevanta och 

intressanta. Därefter gjordes sökningar i LM:s förrättningsarkiv efter fastighetsbestämningar mellan 2002-

2012 som liknande domstolsmålen. Till varje typ av servitut i domstolsmålen valdes likartade fastighetsbe-

stämningar. 
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5.1 Domstolsmål 

5.1.1 - T 3554-07 (upplåtelse av bad- och båtplatsservitut)  

 

Figur 2. Karta över det aktuella området – T 3554-07 

T 3554-07 är ett tvistemål som handlar om huruvida brygg- och båtplatsservitut har upplåtits eller ej och de 

berörda fastigheterna ligger i Värmdö kommun. De berörda fastigheterna var Skälsmara 4:1, 4:9 och 4:10. 

Skälsmara 4:9 och 4:10 bildades i maj 1951 genom avstyckning från stamfastigheten Skälsmara 4:1. Alla tre 

fastigheterna ägdes då av samma ägare. I juni 1951 sålde den dåvarande ägaren Skälsmara 4:9 och 4:10. Vid 

försäljningen kom köparen och säljaren överens om viss rätt till utfartsväg, brygga och båtplats. Köpevillkoren 

var i denna del formulerade på följande sätt: ”Med fastigheterna följa rätt till utfartsväg över styckningsfastig-

hetens ägor å med litt a betecknad vägmark samt därutöver nyttjanderätt för brygga och båtplats vid Sandvi-

ken å anvisad plats.”. Ägarna till Skälsmara 4:9 och 4:10 har sedan förvärven haft en brygga på den plats som 

dåvarande ägaren till Skälsmara 4:1 anvisade dem. Bryggan har använts för bad- och båtplats och nås via en 

gångväg som följer gränsen mellan Skalsmara 4:1 och 4:13. De nuvarande ägarna till Skalsmara 4:9 och 4:10, 
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som är kärandena i målet, har ersatt befintlig brygga med en ny samt satt i stolpar längst ut på bryggan för 

förtöjning av sina båtar. 

 

Kärandena hade ansökt om inskrivning av de aktuella servituten hos Inskrivningsmyndigheten, men fick av-

slag på ansökan. IM gjorde ingen prövning av själva sakfrågan, dvs huruvida det underliggande servitutsavtal-

et är giltigt. Detta gjorde ej heller Svea hovrätt dit IM:s beslut överklagades. Då ovisshet om frågan huruvida 

servitutet föreligger beslutade kärandena att väcka fastställelsetalan hos i tingsrätten. Kärandena yrkade i 

stämningsansökan att tingsrätten skulle fastställa att servitut har upplåtits till de härskande fastigheterna 

Skälsmara 4:9 och 4:10, som medför rätt att nyttja på den tjänande fastigheten Skälsmara 4:1 befintlig brygga 

och båtplats samt ta väg till och från dessa anordningar, allt med läge enligt figur 2. Kärandena yrkade även 

ersättning för sina rättegångskostnader. Stämningsansökan inkom till tingsrätten den 18 juni 2007. 

 

Svarandena, som var de fyra nuvarande ägarna till Skälsmara 4:1, bestred yrkandet och yrkade ersättning för 

sina rättegångskostnader. Svarandena var av uppfattningen att den upplåtna rättigheter som uppläts i samband 

med försäljningen av Skälsmara 4:9 och 4:10 var en personlig nyttjanderätt, som den dåvarande ägaren till 

Skälsmara 4:9 och 4:19 inte hade haft rätt att överlåta till nya ägare. Då avtal om upplåtelse av annan nyttjan-

derätt än tomträtt inte kan vara bindande längre än 50 år menade svarandena att nyttjanderättsupplåtelsen hade 

upphört att gälla den 18 juni 2001. Beträffande IM:s beslut menade svaranden att IM hade bedömt att upplå-

telsen i köpeavtalet avseende brygg- och båtplatsen utgjorde en nyttjanderättupplåtelse, som hade upphört att 

gälla p.g.a. att 50 år hade förflutit sedan dess tillkomst. Svarandena vitsordade att rättigheterna hade överlåtits 

till senare ägare av Skälsmara 4:9 och 4:10, men om upplåtelsen skulle ha bedömts som servitut borde svaran-

dena ha ägt kännedom om upplåtelsen. 

 

Efter skriftväxling mellan parterna höll Nacka tingsrätt muntlig förberedelse i målet den 11 december 2007. 

Den muntliga förberedelsen varade i 1 timme och 30 minuter. Rätten bestod av en rådman och en tingsnotarie 

förde protokoll. Parterna representerades av varsitt ombud. Kärandena yrkade i enlighet med stämningsansö-

kan och svaranden i enlighet med svaromålet. Kärandena övervägde att i andra hand framställa ett yrkande om 

fastställelse om nyttjanderätt för dem. Rätten konstaterade att parterna är överens om att målet berör tolkning-

en av avtalet om bryggan och båtplatsen. Under den muntliga förberedelsen fördes förlikningsdiskussioner. 

Rätten beslutade att förelägga parterna att fortsätta förlikningsdiskussionerna och meddela tingsrätten en må-

nad senare hur förlikningsdiskussionerna avlöpt. Rätten beslutade att förelägga kärandena att inkomma till 

tingsrätten med: 

- en eventuellt andrahandsyrkande och de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, 

- justering av bevistemat för ett vittne samt 
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- ett sakkunnigutlåtande från en fastighetsekonomikonsult som kärandena åberopat 

 

I konsultens utlåtande beskrev konsulten servitutsområdet och de tre berörda fastigheterna samt uppskattade 

den värdeökning för Skälsmara 4:9 och 4:10 respektive värdeminskning för Skälsmara 4:1 som servitutet in-

nebar. Konsulten bedömde att servitutet skulle innebära en värdeökning på 330 000 kr för Skälsmara 4:9, en 

värdeökning på 240 000 kr för Skälsmara 4:10 samt en värdeminskning på 100 000 kr för Skälsmara 4:1. Kon-

sulten ansåg att en båtnad skulle uppstå om servitutet inrättades. 

 

Den 4 maj 2009 hölls huvudförhandling i målet. På begäran av svaranden bestod rätten av tre domare; två 

rådmän och en tingsfiskal och en tingsnotarie förde protokoll. Huvudförhandlingen varade i 3 timmar och 20 

minuter effektiv tid och 6 timmar och 10 minuter inkl. pauser. På begäran av kärandena höll tingsrätten syn på 

fastigheterna i samband med huvudförhandlingen. Förhör hölls med en av kärandena under sanningsförsäkran 

och med fyra vittnen under vittnesed. Tre av vittnena hade åberopats av kärandena för att styrka bl.a. att ägar-

na till kärandenas fastigheter har nyttjat båtplats och brygga sedan under många år utan erinran från stamfas-

tighetens ägare samt att servitutet främjar en ändamålsenlig användning av de härskande fastigheterna. Ett 

vittne hade åberopats av svarandena för att styrka bl.a. att servitutsrätt till brygga och båtplats aldrig har disku-

terats samt att ägarna till stamfastigheten inte har upplåtit servitut till brygga och båtplats. Ett vittne begärde 

ersättning för resekostnader. Kärandens rättegångskostnader var 324 600 kr. Kostnaden för ombud utgjorde 

277 400 kr och ersättningen för tekniskt biträde utgjorde 46 000 kr. Svarandens rättegångskostnader var 138 

540 kr. Kostnaden för ombud var 133 750 kr.  

 

Nacka tingsrätt avkunnade dom den 20 maj 2009. Tingsrätten konstaterade att frågan i målet var om upplåtel-

serna, som innebar att ägarna till Skälsmara 4:9 och 4:10 har rätt till brygga och båtplats på anvisad plats på 

Skälsmara 4:1 samt rätt att ta gångväg till och från bryggan över Skälsmara 4:1, skulle betraktas som nyttjan-

derätter eller servitut. Om sedan tingsrätten skulle finna att avtalet var att anses som en upplåtelse av servituts-

rättigheter skulle tingsrätten pröva frågan om servituten främjar en ändamålsenlig markanvändning. 

 

Tingsrätten konstaterade att avgörande för hur upplåtelserna ska tolkas är i första hand säljarens och köparens 

gemensamma avsikt vid tidpunkten för överlåtelsen av Skälsmara 4:9 och 4:10. Då varken säljaren eller köpa-

ren levde längre och då ingen av dem hade efterlämnat skriftliga handlingar som kunde ge ledning hur upplå-

telsen skulle tolkas konstaterade tingsrätten att ordalydelsen i köpevillkoren från 1951 har stor betydelse av 

tolkning av avtalet. Utifrån ordalydelsen tolkade tingsrätten klart och tydligt innebörden som att det handlade 

om en för Skälsmara 4:9 och 4:10 icke tidsbegränsad rätt att, såvitt är i fråga, nyttja brygga och båtplats på 

Skälsmara 4:1. Utifrån denna tolkning ansåg tingsrätten att det rörde sig om en servitutsupplåtelse. Det faktum 
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att rättigheterna i köpebrevet benämnts nyttjanderätt ansåg tingsrätten kunde bero på avtalsparternas språkbruk 

och att det inte borde få någon självständig betydelse. Tingsrätten ansåg inte att det fanns några andra omstän-

digheter i målet som med någon påtaglig styrka motsade denna tolkning av avtalet. Tingsrätten slog även fast 

att upplåtelserna omfattade rätten till gångväg. Tingsrätten konstaterade att en upplåtelse av brygga och båt-

plats borde främja en ändamålsenlig markanvändning och vara av varaktig betydelse för särskilt en fritidsfas-

tighet. Tingsrätten konstaterade vidare att den nytta som upplåtelserna innebär för Skälsmara 4:9 och 4:10 

överstiger den belastning som Skälsmara drabbas av till följd av upplåtelserna. 

 

Tingsrätten ansåg att upplåtelserna var giltiga som servitut och beslutade att bifalla kärandens yrkande. Sva-

randena hade överlämnat åt rätten att pröva huruvida kärandens rättegångskostnader var skäliga och hade be-

stritt att ersätta skyldigheten att ersätta kostnaderna för tekniskt biträde. Tingsrätten ansåg att frågan om hur de 

omtvistade upplåtelserna ska bedömas och frågan om servitutet främjar en ändamålsenlig markanvändning 

hade överarbetats av kärandenas ombud. Den utredningen som företagits ansåg tingsrätten delvis vara för de-

taljerad och ingående för att vara nödvändig för att tillvarata kärandenas rätt. Tingsrätten sänkte därför ersätt-

ning för kärandens ombudsarvode till det skäliga ansedda 150 000 kr och ersättningen för det tekniska biträdet 

till det skäliga ansedda 24 000 kr. Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av kärandena, som dock sedan 

återkallade överklagandet.  

5.1.2 - T 779-09 (lokalisering av båtplatsservitut) 

 

Figur 3. Karta över det aktuella området – T 799-09 
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T 779-09 är ett tvistemål som handlar om lokalisering av båtplatsservitut och de berörda fastigheterna ligger i 

Uddevalla kommun. De berörda fastigheterna var Herrestad 4:6, 5:12 och 5:42. Kärandens fastighet, Herrestad 

5:42, fick genom en fastighetsreglering 2001 utökad areal. Då tillfördes Herrestad 5:42 bl.a. hela fastigheten 

Herrestad 5:32, som därmed utplånades. Till förmån för Herrestad 5:32 fanns ett officialservitut från 1944 som 

hade bildats i samband med avstyckning från stamfastigheten Herrestad 5:12. I enlighet med FBL 2 kap. 5 § 

kom servitutet efter fastighetsregleringen att gälla till förmån för Herrestad 5:42. Servitutet avsåg rätt till båt-

plats på Herrestad 5:12, men lokaliserades inte till särskild plats. Den nuvarande och tidigare ägare till Herre-

stad 5:42 har dock aldrig kommit att nyttja servitutsrätten och något båtplatsservitut har heller aldrig kommit 

att lokaliserats inom Herrestad 5:12, då vattnet var för grunt på fastigheten.  

 

Efter avstyckningen av Herrestad 5:32 uppkom frågan om var båtplatsservitutet skulle utövas då vattnet var 

för grunt. De dåvarande ägarna till Herrestad 5:32 och de dåvarande ägarna till Herrestad 4:6 och 5:12 var 

goda vänner. De dåvarande ägarna till Herrestad 4:6 och 5:12 ansåg att ägaren till 5:32 hade en självskriven 

rätt till båtplatsservitut på deras mark och att vilken fastighet servitutet var bunden till var för dem obetydligt. 

De dåvarande ägarna till Herrestad 4:6 och 5:12 anvisade därför plats vid brygga på område inom deras fastig-

het Herrestad 4:6, där ägarna till Herrestad 5:32 ägde rätt att utöva servitutet avseende rätt till båtplats. De 

dåvarande ägarna till Herrestad 5:32 accepterade den anvisade platsen och sedan dess har båtplatsen nyttjats 

vid brygga på Herrestad 4:6. 

 

Svaranden, som var båt- och bryggföreningen som nu ägde Herrestad 4:6, förvärvade Herrestad 4:6 år 1999. 

Efter klagomål från andra servitutsinnehavare om att det var oreda med båtplatser i område tog föreningen 

”tag i saken”. Resultatet blev att föreningen år 2008 krävde att kärandens nyttjande av den aktuella bryggan 

skulle upphöra, vilket resulterade i att käranden stämde föreningen i tingsrätten. Käranden yrkade i stämnings-

ansökan att tingsrätten skulle fastställa att till förmån för hennes fastighet Uddevalla Herrestad 5:42 gäller ser-

vitut avseende rätt att nyttja båtplats vid brygga belägen på fastigheten Herrestad 4:6, i läge som är markerat 

med en ring innehållandes ett kryss i figur 3. Stämningsansökan inkom till Varbergs tingsrätt 2 mars 2009. 

 

Svaranden bestred yrkandet. Vid förvärvet av Herrestad 4:6 år 1999 gjorde föreningen efterforskningar kring 

vad som belastade fastigheten. Registerutdrag från kommunala och statliga myndigheter visade att det inte 

fanns eller hade funnits någon inskrivning om att Herrestad 5:32 eller 5:42 skulle belasta Herrestad 4:6 med 

något servitut. Av de uppgifter som säljaren lämnade framkom heller inte att Herrestad 4:6 skulle vara belastat 

med avtalsservitutet till förmån för nuvarande Herrestad 5:42. Vid förvärvet av Herrestad 4:6 gjorde förening-

en ingen kontroll av de båtar som låg vid föreningens bryggor utan antog, med hänsyn till den förteckning med 

inskrivna servitut, att de båtar som låg förtöjda vid föreningens bryggor var sådana som hade inskrivna servi-
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tut. Svaranden menade att det förhållande att ägare till 5:32 och härefter 5:42 tagit sig rätten att lägga båt vid 

bryggan på Herrestad 4:6 inte grundade sig på något servitut och att om det hade funnits ett servitut hade detta 

varit inskrivet. Något avtalsservitut existerade inte enligt svaranden. 

 

Efter skriftväxling mellan parterna höll Uddevalla tingsrätt muntlig förberedelse i målet den 16 april 2009. 

Den muntliga förberedelsen varade i en timme och 40 min. Rätten bestod av en rådman och protokoll fördes 

av en tingsnotarie. Käranden med ombud samt svaranden genom föreningens ordförande närvarade. Rättens 

ordförande försökte finna en öppning till förlikning, men konstaterade att en sådan var ej möjlig för dagen. 

Rätten beslutade att förelägga käranden att anföra om hon önskar att förtydliga eller förändra något i målet 

samt inge slutlig bevisuppgift. Svaranden förelades att komma in med slutlig bevisuppgift efter att käranden 

hade inkommit med sin bevisuppgift. 

 

Efter ytterligare skriftväxling höll tingsrätten huvudförhandling i målet den 1 mars 2010. Huvudförhandlingen 

varade i fem timmar och 15 min. Rätten bestod av en rådman och en tingsnotarie förde protokoll. Utöver för-

hör med parterna under sanningsförsäkran hölls förhör med två vittnen under vittnesed. Vittnena hade åbero-

pats av käranden för att styrka att båtplatsen nyttjades med stöd av servitutet. Vittnena begärde ingen ersätt-

ning för deras inställelse. Kärandens rättegångskostnader var 71 675 kr, varav 68 000 kr utgjordes av ombuds-

kostnader. Svaranden hade inget ombud eller några andra rättegångskostnader. 

 

Uddevalla tingsrätt meddelade dom den 15 mars 2010. Tingsrätten konstaterade att det var ostridigt att Herre-

stad 5:42, via Herrestad 5:32 genom fastighetsregleringen år 2001, sedan år 1944 hade ett officialservitut till 

båtplats på nuvarande Herrestad 5:12. Tingsrätten fann ingen anledning att betvivla kärandens uppgifter att de 

dåvarande ägarna Herrestad 4:6 och 5:12  muntligen hade upplåtit båtplats till förmån för dåvarande Herrestad 

5:32. Uppgifterna styrktes också av ett vittne, som hade känt de dåvarande ägarna till Herrestad 4:6 och 5:12 

väl. Tingsrätten ansåg att käranden hade visat att muntligt avtal om båtplats träffats för nuvarande 5:42 på den 

aktuella bryggan tillhörande Herrestad 4:6. Då det muntliga avtalet grundades på det officialservitut, som in-

rättades redan vid lantmäteriförrättningen år 1944, ansåg tingsrätten att det inte fanns någon anledning att be-

tvivla att rätten till båtplats på bryggan till Herrestad 4:6 till sin juridiska karaktär faktiskt utgjordes av ett ser-

vitut. 

 

Då båtplatsservitutet inte var inskrivet och då inget förbehåll hade gjorts om det vid svarandens förvärv 1999 

tog tingsrätten ställning till om servitutet gällde mot svaranden. När svaranden förvärvade Herrestad 4:6 stod 

det i köpekontraktet att fastigheten belastades av servitut som inte var inskrivna. Av säljaren framkom ej att 

Herrestad 4:6 skulle vara belastat med avtalsservitutet till förmån för nuvarande Herrestad 5:42, men tingsrät-
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ten ansåg innehållet i köpekontraktet var starka incitament till fördjupad undersökning vid förvärvet, särskilt 

då säljaren var ett dödsbo. Vid kärandens båtplats var fastighetsbeteckningen markerad i betongen, genom 

inristning i betongen av fastighetsbeteckning. En sådan inristning kunde, enligt tingsrätten, inte tolkas på annat 

sätt än att fastigheten med den beteckningen gör anspråk på båtplatsen vid inristningen. Tingsrätten ansåg att 

svaranden lätt kunnat klarlägga med vilket stöd kärandens båt låg vid bryggan på Herrestad 4:6 genom en 

undersökning vid förvärvet. Istället har käranden haft sin båt förtöjd kontinuerligt varje sommar vid bryggan 

utan erinran från svaranden förrän år 2008. Då svaranden, trots ovan nämnda omständigheter, inte hade utfört 

någon undersökning av de båtar som låg förtöjda vid föreningens bryggor ansåg tingsrätten att svaranden hade 

varit i ond tro, om båtplatsservitutet till förmån för Herrestad 5:42, då svaranden borde ha ägt kännedom om 

upplåtelsen (RB 7 kap. 14 § 1 st.). 

  

Tingsrätten beslutade att servitutet gäller i Herrestad 4:6 enligt kärandens talan och biföll kärandens yrkande. 

Svaranden dömdes att ersätta kärandens rättegångskostnad, vilken ansågs vara skälig. Tingsrättens dom över-

klagades till hovrätten av svaranden. Parterna kom sedan överens om förlikning, vilket innebar hovrätten un-

danröjde tingsrättens dom och fastställde förlikningen. 

5.1.3 - T 2279-11 (omfattning av vägservitut) 

 

Figur 4. Bild som visar det omtvistade området - T2279-11 
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T 2279-11 är ett tvistemål som handlar om omfattningen av ett vägservitut och de berörda fastigheterna ligger 

i Kungsbacka kommun. De berörda fastigheterna var Äskatorp 7:61 och 7:52. I figur 4 syns Äskatorp 7:52s 

tomt till vänster och Äskatorp 7:61s tomt och fastighetsbyggnad till höger. Äskatorp 7:61 ägdes av de två kä-

randena och Äskatorp 7:52 ägdes av de två svarandena. Äskatorp 7:61 bildades genom avstyckning från Äska-

torp 7:52 år 1955. De båda fastigheterna ägdes då av samma person, som inte längre äger någon av fastighet-

erna. År 1969 överlät den dåvarande ägaren Äskatorp 7:52 till en köpare. I samband med överlåtelsen ingicks 

ett servitutsavtal mellan säljaren och köparen. Servitutet inskrevs. I punkten 3 angavs att ”i gränsen mellan 

Äskatorp 7:52 och Äskatorp 7:61 befintlig utfartsväg får under all framtid användas av båda fastigheterna 

såsom utfartsväg”. Anledningen till att servitutet upprättades var för att ägaren till Äskatorp 7:61 skulle kunna 

använda fastighetbyggnadens garage, som ligger nedanför trappan till höger i figur 4.  

 

Kärandena förvärvade Äskatorp 7:61 under 2008. Kärandena använder vägen som åsyftas i servitutsavtalet för 

att köra in på sin fastighet och ner i sitt garage. Efter det att kärandena hade förvärvat sin fastighet kom sva-

randen med synpunkter på kärandens användning av servitutet och menade att de körde för nära byggnaden på 

Äskatorp 7:52. Svarandena tyckte att detta var obehagligt och för att tvinga kärandena att köra längre ifrån 

byggnaden placerade svarandena ut stenar på sin fastighet. Under 2008 uppförde svarandena ett staket på sin 

fastighet. Kärandena ansåg att staketet hindrade dem att använda den aktuella vägen och köra in och ut ur fas-

tighetens garage. Kärandena ansökte om särskild handräckning hos Kronofogden, vilken avslogs. Kärandena 

stämde sedan svarandena vid Varbergs tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle förplikta svarandena att bort 

staketet som har uppförts på fastigheten Äskatorp 7:52. Kärandena yrkade även ersättning för sina rättegångs-

kostnader. Stämningsansökan inkom till tingsrätten den 18 augusti 2011. 

 

Svarandena bestred yrkandet och yrkade ersättning för sina rättegångskostnader. Svarandena menade att stake-

tets placering hade avtalats mellan parterna muntligen och att staketets placering inte hindrade utfart. Vidare 

ansåg svarandena att servitutet inte berörde frågan om rätt till garagenedfart. Vid förvärvet fick de ta del av 

servitutsavtalet, men säljaren nämnde aldrig att servitutet även innefattade en rätt till in- och utfart ur garaget 

på Äskatorp 7:61. Kärandena motsatte sig påståendet om att det skulle finnas en muntlig överenskommelse om 

servitutets placering, eftersom en ändring av ett servitut inte kan ske muntligt. 

 

Efter att svaranden inkommit med svaromål hölls den 22 november 2011 muntlig förberedelse i målet. Den 

muntliga förberedelsen varade i 50 minuter. Rätten bestod av en rådman och en beredningssekreterare förde 

protokoll. Både kärandena och svarandena var närvarande med varsitt ombud. Tingsrätten beslutade att före-

lägga parterna att komma in med bevisuppgifter samt att ange sina uppfattningar om rättens sammansättning 

vid den kommande huvudförhandlingen. 
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Efter ytterligare skriftväxling mellan parterna prövade tingsrätten den 7 september 2012, på begäran av sva-

randen, frågan om ett vittne som åberopats av kärandena skulle avvisas. Svarandena ansåg att de bevisuppgif-

ter som vittnet skulle ange överensstämde med vad käranden tidigare angivit såsom bevistema för annan åbe-

ropad muntlig bevisning. Tingsrätten lämnade yrkandet om avvisning utan bifall, då ingen av de förutsättning-

ar som krävs för att tingsrätten ska kunna avvisa bevisning förelåg (RB 35 kap. 7 §). 

 

Tingsrätten höll huvudförhandling i målet den 11 september 2012. Huvudförhandlingen varade i fyra timmar 

och 35 minuter effektiv tid och sex timmar och 10 minuter inkl. pauser. I samband med huvudförhandlingen 

höll tingsrätten syn på fastigheterna på begäran av parterna. Rätten bestod av en rådman och en tingsnotarie 

förde protokoll. Utöver partsförhör med kärandena och svarandena under sanningsförsäkran hölls vittnesför-

hör med fyra personer under vittnesed. Två av dem hade åberopats av kärandena för att bl.a. styrka att staketet 

har placerats inom servitutsområdet och att placering försvårar användning av garaget. De andra två hade åbe-

ropats av svarandena för att styrka att bl.a. att det går bra att köra ner i garaget trots staketet och att det fanns 

en muntlig överenskommelse mellan parterna. Ett av svarandenas vittne arbetade som polis. Ett vittne begärde 

ersättning för sin inställelse. Kärandenas rättegångskostnader var 89 852 kr. Kärandenas ombud redovisade en 

tidsåtgång på 55 timmar plus fyra timmar tidsspillan. Svarandenas rättegångskostnader var 74 166 kr. Svaran-

denas ombud redovisade en tidsåtgång på 47,8 timmar plus sju timmar tidsspillan. Med tidsspillan avses i all-

mänhet sådan tid då produktivt arbete med något uppdrag inte utförs, trots att ombudets arbetstid tas i anspråk. 

Den vanligaste formen av tidsspillan är restid och väntetid (Domstolsverket, 2013c). 

 

Varbergs tingsrätt avkunnade dom den 9 oktober 2012. Tingsrätten konstaterade att var ostridigt att det är 

fråga om ett avtalsservitut som uppläts år 1969 och där båda fastigheterna är både härskande och tjänande. Då 

servitutet upplåtits före nya jordabalkens införande ska 1907 års servitutslag tillämpas. Då denna lag saknar 

formföreskrifter slog tingsrätten fast att servitutsavtal kan vara både skriftliga och muntliga, vilket innebär att 

redan ingångna servitutsavtals omfattning och utformning kan ändras genom muntliga avtal. 

 

Efter att ha gjort syn på fastigheterna konstaterade tingsrätten att staketet inte hindrade käranden att använda 

den befintliga utfartsvägen till allmän väg såsom utfartsväg. Med stöd av bl.a. de vittnesmål som kärandena 

åberopat där det framkom att de dåvarande ägarna till fastigheterna i samband med servitutets bildande kom 

överens om att servitutet även skulle infatta en rätt att köra in och ut ur garaget samt det faktum att servitutsav-

tal kunde ändras muntligen enligt dåvarande lagstiftning fann tingsrätten det bevisat att servitutet omfattade 

rätt till in- och utfart från garaget. Med hänsyn till bl.a. att avståndet mellan staketet och garagenedfarten var 

5,8 m, de observationer som tingsrätten gjorde vid syn och lydelsen i 4 § lagen (1907:36) om servitut, som 
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anger att den fastighet som besväras av ett servitut inte mer än nödvändigt ska betungas av servitutets begag-

nande, fann tingsrätten att staketet inte hindrade kärandena från att köra ut och in ur sitt garage och att servi-

tutsavtalet inte kränktes av staketets placering. 

 

Tingsrätten beslutade att ogilla käromålet och dömde kärandena ersätta svarandenas rättegångskostnader, som 

tingsrätten ansåg vara skäliga. Domen överklagades av kärandena till hovrätten, där målet är under handlägg-

ning.     

5.1.4 - T 2069-10 (tolkning av vägservitut) 

 

Figur 5. Karta över fastigheterna – T 2069-10 

T 2069-10 är ett tvistemål som handlar om tolkningen av ett vägservitut och de berörda fastigheterna ligger i 

Lidingö kommun. De berörda fastigheterna var Antilopen 2 och 3. Ett servitutsavtal upprättades mellan fastig-

heterna 1984. Fastigheterna ägdes då av samma person. Servitutsavtalet hade följande lydelse: ”Fastigheten 

Antilopen 2 har rätt att för all framtid, på tomtmark å fastigheterna Antilopen 3 och Antilopen 4, nyttja och 

underhålla befintlig utfartsväg, likaså rätt att nyttja och underhålla befintliga vatten och avloppsledningar 

från tomtgräns till förbindelsepunkt i Antilopvägen”. Kärandena äger Antilopen 2 och svaranden (E.C.) äger 

Antilopen 3. Kärandena och E.C. är grannar och genom servitutsavtalet kan Antilopen 2 nyttja Antilopen 3:s 

uppfart från Antilopvägen. Via uppfarten nås bostadshus och parkering på både Antilopen 2 och 3. Bilparke-
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ring till Antilopen 2 och 3 har sedan länge skett under en s.k. carport, se markering i figur 5, i anslutning till 

uppfarten. Carporten stod till 80 procent på kärandenas fastighet och 20 procent på svarandens fastighet.  

 

En dag hade E.C. låtit sätta upp ett staket längs med fastighetsgränsen och tvärs över parkeringsplatsen. Stake-

tet förhindrade kärandena att komma åt och nyttja sin parkeringsplats. Då (E.C.) meddelade att hon inte hade 

något intresse av att verka för en lösning av situationen beslutade käranden att gå till domstol. Kärandena 

stämde E.C. och O.K., som är svarandens sambo, vid Stockholms tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle 

förplikta E.C. och O.K. att omedelbart ta bort det staket, med tillhörande cementfundament m.m., som har 

uppförts över kärandenas parkeringsplats i gränsen mellan fastigheterna Antilopen 2 och Antilopen 3, samt att 

återställa marken till det skick den var innan staketet uppfördes. Kärandena yrkade även ersättning för sina 

rättegångskostnader. Stämningsansökan inkom till tingsrätten den 9 februari 2010. 

 

E.C. bestred kärandenas yrkande och yrkade ersättning för sina rättegångskostnader. E.C. menade att servitu-

tets syfte är att möjliggöra för ägarna till Antilopen 2 att nyttja vägen till och från sin byggnad, men att servitu-

tet inte innebär någon rätt till parkering av bilar. E.C. menade att hon hade rätt att avgränsa sin tomt och full 

laglig rätt att låta uppsätta staketet, som varken stod på kärandenas parkeringsplats eller mark. E.C. ansåg att 

staketet ej gjorde intrång på Antilopen 2s rättigheter enligt servitutet och att kärandena kunde använda sitt 

garage eller det fyra meter breda och 15 meter långa ”skaftet” av deras fastighet, som går parallellt med ut-

fartsvägen, till parkering av bilar. Enligt kärandena var det dock inte möjligt att parkera på fastighetens ”skaft” 

eller i garaget. 

 

Innan den muntliga förberedelsen skedde skriftväxling mellan parterna. I den yrkade att O.K., att tingsrätten 

skulle ogilla talan mot honom, då han inte ansåg sig ha satt upp eller låtit sätta upp staketet. Kärandena åter-

kallade sin talan mot O.K. Det framkom även i skriftväxlingen att kärandena ansökte i oktober 2008 om riv-

ningslov hos kommunen för att få riva carporten, som de ansåg var i dåligt tillstånd. Kärandena har i juli 2009 

polisanmält E.C. och O.K. för skadegörelse och egenmäktigt förfarande p.g.a. att E.C. och O.K. hade uppfört 

staketet och fällt träd som stått på kärandenas tomt. E.C. sade i förhör att hon hade fått lov av kärandena att 

fälla träden. Åklagaren beslutade i december 2009 att inte väcka åtal, då det inte fanns tillräckliga skäl till det. 

 

Stockholms tingsrätt höll muntlig förberedelse och huvudförhandling i förenklad form den 2 juni 2010. Den 

muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen i förenklad form varade i en timme. Rätten bestod av en 

chefsrådman och en tingsnotarie förde protokoll. De två kärandena, E.C., O.K. samt vardera parts ombud var 

närvarande. Kärandena åberopade syn på fastigheterna som bevisning, men tingsrätten ansåg att det inte be-

hövdes då tingsrätten hade tagit del av ritningar och fotografier och avvisade därför bevisningen enligt RB 35 
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kap. 7 § 2. Ingen av parterna åberopade muntlig bevisning. Under den muntliga förberedelsen undersökte rät-

ten möjligheterna till förlikning, men konstaterade att förutsättningar för att parterna skulle nå en förlikning 

saknades. Kärandenas rättegångskostnader var 65 560 kr, varav ombudsarvodet utgjorde 50 000 kr. Svaran-

dens rättegångskostnader var 43 313 kr, varav ombudsarvodet utgjorde 43 163 kr. 

 

Stockholms tingsrätt meddelade slutligt beslut och dom den 30 juni 2010. I det slutliga beslutet beslutade 

tingsrätten att skriva av målet avseende den ena av svaranden (O.K) från vidare handläggning, eftersom kä-

randena hade återkallat talan mot O.K. Då talan mot de två svarandena hade varit identisk ansåg tingsrätten att 

de extra kostnader som hade uppkommit p.g.a. att talan hade väckts även mot O.K. var synnerligen begrän-

sade. Tingsrätten beslutade därför att käranden skulle ersätta O.K. för dennes rättegångskostnader med skäliga 

ansedda 2000 kr. Gällande domen konstaterade tingsrätten att det var ostridigt att ett servitutsavtal hade upp-

rättats 1984 samt att parterna var överens om dess lydelse. Meningsskiljaktighet rådde kring tolkningen av 

servitutets omfattning och innebörd. 

 

Tingsrätten konstaterade att servitutsavtalet innefattade en rätt för ägarna till Antilopen 2 att från sin fastighet 

via utfartsvägen på Antilopen 3, föra fordon till och från Antilopvägen. Av avtalet framgick ej var infart till 

Antilopen 2 från Antilopen 3 eller parkering på Antilopen 2 skulle ske, men att det borde ske där utfartsvägen 

tillåter en anslutning till Antilopen 2 på ett sådant sätt att fordon kan framföras på ett naturligt sätt. Tingsrätten 

fann att avtalet omfattar en rätt till åtkomst av Antilopen 2 för bl.a. parkering på Antilopen 2. Tingsrätten fann 

dock ej att servitutsavtalet kunde tolkas på sådant sätt att det ger Antilopen 2 rätt till parkering av fordon på 

Antilopen 3. Tingsrätten beslutade att ogilla käromålet och att kärandena skulle ersätta svarandens rättegångs-

kostnader. Kärandena hade vitsordat skäligheten av yrkat belopp. Kärandena överklagade tingsrätten slutliga 

beslut och dom till hovrätten, som ej meddelade prövningstillstånd. 
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5.1.5 - T 1018-05 (omfattning av vägservitut) 

 

Figur 6. Registerkarta över området - T 1018-05 

T 1018-05 är ett tvistemål som handlar om fastställande av ett vägservituts omfattning och de berörda fastig-

heterna ligger i Bollnäs kommun. De berörda fastigheterna var Norrbo 2:22 och Sörbo 13:1. Från stamfastig-

heten Norrbo 2:8 avstyckades år 1979 den för fritidsändamål avsedda tomten Norrbo 2:22. Norrbo 2:22 syns 

till vänster i figur 6. A.E, dåvarande ägare till 13:1 och fader till den nuvarande ägaren till Sörbo 13:1, medgav 

att Norrbo 2:22, genom fastighetsreglering, skulle tillförsäkras rätt att på Sörbo 13:1 använda befintlig utfarts-

väg från gränsen mot Norrbo 2:8 och vidare österut. Enligt överenskommelsen skulle ingen ersättning utgå för 

vägrättsupplåtelsen.  

 

År 1996 förvärvade svaranden Norrbo 2:22. Svaranden har använt fastigheten för permanentboende och har en 

grävare som under april-december används för vägarbeten och som under resten av året står uppställd på sva-

randens tomt. Käranden ansåg att det faktum att Norrbo 2:22 nu användes som permanentbostad och entrepre-

nadrörelse innebar en ökad belastning, i förhållande till den ursprungliga upplåtelsen, som käranden inte skulle 

behöva tåla. Käranden stämde svaranden vid Bollnäs tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att 



38 
 

ägaren till Norrbo 2:22 inte äger rätt att med stöd av servitutsrätt nyttja den väg som tillhör Sörbo 1:13 i större 

utsträckning än vad som normalt följer av det behov som en fritidsbostad kan anses ha. Stämningsansökan 

inkom till tingsrätten den 16 februari 2004. 

 

Den 29 april 2004 hölls muntlig förberedelse i målet. Den muntliga förberedelsen varade i 50 minuter. Rätten 

bestod av en rådman och en tingsnotarie förde protokoll. Parterna representerades av varsitt ombud. Svaranden 

yrkade att tingsrätten i första hand skulle avvisa käromålet och i andra hand ogilla det. Båda parterna yrkade 

även ersättning för sina rättegångskostnader. Båda parterna var överens om att ett servitut fanns, men käranden 

ansåg att det var otydligt vad ändamålet med servitutet var medan svaranden ansåg att det inte fanns någon 

ovisshet om servitutet. Svaranden redogjorde för hur denne nyttjade sin fastighet och vägen. Rätten beslutade 

att förelägga svaranden att precisera de omständigheter som åberopades till stöd för att det är en tillåten fast-

ställelsetalan och yttra sig över svarandens uppgifter gällande svarandens nyttjande av vägen. 

 

Efter en tids skriftväxling mellan parternas ombud prövade tingsrätten den 13 oktober 2005 frågan om avvis-

ning av käromålet, då svaranden hade yrkat att tingsrätten skulle avvisa käromålet p.g.a. rättegångshinder. 

Enligt RB 13 kap. 2 § första stycket får talan om fastställelse, huruvida visst rättsförhållande består eller ej 

upptas till prövning, om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång. Svaranden 

ansåg att det inte förelåg någon ovisshet om servitutet och att käromålet därför skulle avvisas. Handläggningen 

skedde i parternas utevaro. Rätten bestod av en f.d. hovsrättslagman och en tingsnotarie förde protokoll. 

Tingsrätten fann att det rådde ovisshet om rättsförhållandet och att denna ansåg lända käranden till förfång och 

ogillade därför svarandens invändning om rättegångshinder. Svaranden överklagade tingsrättens beslut till 

hovrätten, som gjorde samma bedömning som tingsrätten och avslog överklagandet. 

 

Den 4 juni 2007 hölls slutligen huvudförhandling i målet. Huvudförhandlingen varade i 2 timmar och 32 mi-

nuter effektiv tid och 3 timmar och 48 minuter inkl. raster. På begäran av svaranden bestod rätten av tre do-

mare; en lagman, en f.d. hovsrättslagman och en rådman och en tingsnotarie förde protokoll. Vid huvudför-

handlingen justerade käranden sitt yrkande till att tingsrätten skulle fastställa att ägaren till Norrbo 2:22 inte 

äger att med stöd av servitut nyttja den väg som tillhör Sörbo 13:1 för permanentboende och ej heller för till 

näringsverksamhet knutna fordon. Svaranden yrkade då, i första hand, att kärandens talan skulle avvisas då det 

utgjorde om en otillåten taleändring. I andra hand yrkade svaranden att huvudförhandlingen skulle ställas in då 

rättsfrågan hade blivit annorlunda. Käranden menade att justeringen var endast var en precisering av det tidi-

gare framställda yrkandet. Det ansåg också tingsrätten och lämnade svarandens båda yrkanden utan bifall. 

Svaranden bestred till slut kärandens justerade yrkande. 
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Utöver förhör under sanningsförsäkran med vardera part hölls förhör, på begäran av svaranden, med tre perso-

ner som bor i anslutning till den aktuella vägen. Svaranden hade åberopat vittnena för styrka att svarandens 

nyttjande inte innebar någon olägenhet för dem eller käranden. Vittnena begärde ingen ersättning för deras 

inställelse. Kärandens rättegångskostnader var 91 062 kr. Kärandens ombud redovisade en tidsåtgång på 39,5 

timmar plus 16 timmar tidsspillan. Svarandens rättegångskostnader var 49 887 kr. Svarandens ombud redovi-

sade en tidsåtgång på 30 timmar plus sju timmar tidsspillan. 

 

Hudviksvalls tingsrätt avkunnade dom den 19 juni 2007. Tingsrätten konstaterade att frågan i målet var om 

servitutet utnyttjas och fick utnyttjas dels för daglig persontrafik som var förbunden med permanentboende på 

fastigheten, dels för tung trafik som var förbunden med entreprenadrörelse på fastigheten. Tingsrätten ansåg 

att även om servitutet var avsett att betjäna en fritidsfastighet, kan transporterna till följd av permanentboendet 

inte anses vara en belastning som överskrider vad den tjänande fastigheten, Sörbo 13:1, borde tåla. Svarandens 

uppgifter om hur denne hade nyttjat fastigheten och vägen hade bestrykts av vittnena. Tingsrätten ansåg att det 

sätt som svaranden uppgett att han har nyttjat sin fastighet och vägen inte kunde anses vara mer än vad käran-

den borde tåla. Tingsrätten lämnades kärandens talan utan bifall. Då käranden ansågs vara förlorande part 

dömdes käranden att ersätta svaranden för dennes rättegångskostnader. Domen överklagades av käranden till 

hovrätten. 
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5.2 Fastighetsbestämningar 

5.2.1 - AB083223 (omfattning av bad- och båtplatsservitut) 

 

Figur 7. Avstyckningskarta från 1974– AB083223 

AB083223 är en fastighetsbestämning som handlar om omfattningen av bad- och båtplatsservitut och de be-

rörda fastigheterna ligger på ön Vårholma i Värmdö kommun. De berörda fastigheterna var Vårholma 1:376, 
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1:410 och 1:415. Servituten bildades 1974 och innebar att de härskande fastigheterna Vårholma 1:410 och 

1:415 fick rätt att använda område ”x”, i figur 7, som bad- och båtplats. Området ”x” tillhör den tjänande fas-

tigheten Vårholma 1:376. Förrättningen initierades på ansökan om fastighetsbestämning från ägarna till Vår-

holma 1:410 och två av de fyra ägarna till Vårholma 1:415. De två ägarna till Vårholma 1:415 ägde vardera en 

fjärdedel av fastigheten. De berörda parterna är nära släkt med varandra. Ansökan inkom till LM den 28 okto-

ber 2008. 

 

Ägaren till Vårholma 1:376 och som även är ägare till en fjärdedel i Vårholma 1:415 ansåg att båtservitutet 

endast skulle avse rätt för de härskande fastigheterna att dra upp mindre båt på stranden. Han hävdade bl.a. att 

parternas avsikt med servitutet var att det endast skulle avse bad och rätt att dra upp båt på land samt att det 

fanns bättre bryggplatser på andra delar av ön. Ägarna till Vårholma 1:410 framförde att deras fastighet saknar 

egen strandlinje och möjlighet att angöra med båt, vilket var ett av skälen till att servitutet bildades. De fram-

förde vidare att servitutsområdet på den tjänande fastigheten ända sedan 1950-talet använts för bad- och båtliv. 

De två delägarna till Vårholma 1:415 instämde i ägarna till Vårholma 1:410s argumentation. De framförde 

även att avsikten med servitutsbildningen var att alla tre inblandande fastigheter skulle ha samma rättigheter 

och möjligheter till bad- och båtplats, vilket borde innebära att de härskande fastigheterna borde ha rätt till 

minst varsin båtplats vid den befintliga bryggan. Vid sammanträdet hade sökanden med sig ett biträde. 

  

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 22 april 2009. Beslutet blev att i båtplatsservitutet ingår en båt-

plats per härskande fastighet vid den befintliga bryggan inklusive en boj, att härskande fastighet ej har rätt att 

anlägga ny brygga samt att det i båtplatsservitutet ingår rätt till bad och viss rekreation. Kostnadsfördelnings-

beslutet i förrättningen blev att ägarna till Vårholma 1:376 fick betala 1/5, ägarna till Vårholma 1:410 2/5 och 

ägarna till Vårholma 1:415 2/5 av förrättningskostnaderna. Förrättningen överklagades till fastighetsdomstolen 

av ägaren till Vårholma 1:376 som också var ägare till en fjärdedel av Vårholma 1:415.  

 

Fastighetsdomstolen konstaterade att ej samtliga ägare till Vårholma 1:415 biträtt ansökan om fastighetsbe-

stämning och att den därför ej ska prövas. Då domstolen ansåg att beslutet ledde till uppenbar oenhetlighet, 

enligt FBL 16 kap. 11 §, gällande fördelningen av förrättningskostnaderna ändrade domstolen fördelningen av 

förrättningskostnaderna till att Vårholma 1:376 skulle betala 2/5 och Vårholma 1:410 3/5 av förrättningskost-

naderna. Fastighetsdomstolen fann att båtservitutet omfattade rätt till båtplats vid den befintliga bryggan inkl. 

boj. Gällande badservitutet kom domstolen fram till att servitutet innebär rätt för ägarna till den härskande 

fastigheten och dess familj vars medlemmar har gemensamt hushåll och bebor fritidsfastigheten att bada och 

sola inom en, vid varje tid, begränsad del av servitutsområdet. Förrättningen fullbordades den 9 september 

2010 i.o.m. att förrättningen registrerades i fastighetsregistret. 
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Debiterad tid och förrättningskostnad för förrättningen är 31,0 timmar och 39 168,00 kr. 

5.3.2 - AB01429 (omfattning av strandplatsservitut) 

 

Figur 8. Avstyckningskarta från 1971 – AB01429 

AB01429 är en fastighetsbestämning som handlar om omfattningen av ett strandplatsservitut och de berörda 

fastigheterna ligger på ön Gällnö i Värmdö kommun. De berörda fastigheterna var Gällnö 4:87 och 4:92. Ser-

vitutet bildades 1963 i samband med avstyckning av den härskande fastigheten Gällnö 4:87 från stamfastig-

heten Gällnö 4:6. Gällnö 4:87 är den ena berörda fastigheten. Den andra berörda och den tjänande fastigheten, 

Gällnö 4:92, avstyckades 1971 från Gällnö 4:6. Servitutet bildades med följande lydelse ”…rätt att begagna 

det med litt. b betecknade området såsom strandplats jämte befintliga gångvägen till detsamma, litt c, samt 

rätt att där uppföra sjöbod”. Området med beteckning ”b” och gångvägen med beteckning ”c” syns högt upp 

till vänster i figur 8. Förrättningen initierades på ansökan om fastighetsbestämning från ägaren till Gällnö 4:92. 

Sökanden ville få bestämt vad som avses med ”rätt att begagna det med litt.b betecknad området såsom 

strandplats”. Ansökan inkom till LM den 15 februari 2001. Den 12 november 2001 överfördes ärendet till 

Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun. 
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Ägarna till Gällnö 4:87 och 4:92 var överens om att servitutet skulle omfatta rätt att ha slipplats för uppdrag-

ning av båtar och ha förvaring av båtar på stranden samt att denna rätt skulle preciseras till att avse två båtar. 

Huruvida servitutet omfattade även brygg- och badplats var de oense om. Ägaren till Gällnö 4:92 ansåg att 

”strandplats” i servitutslydelsen endast innebar en rättighet att använda ett bestämt och lokaliserat område för 

att dra upp och förvara två båtar. Att servitutet innebar rätt att uppföra en sjöbod visade att platsen skulle an-

vändas för båtar ansåg ägaren till Gällnö 4:92. Ägarna till Gällnö 4:87 ansåg att servitutet omfattade även 

brygg- och båtplats. Ägarna till Gällnö 4:87 hävdade att strandplatsen nyttjats för bad långt före år 1963 och 

att bryggan byggdes i fullt samförstånd med då berörda rättighetshavare samt att ägaren till Gällnö 4:92 inte 

har haft något att invända mot bryggan och badplatsen förrän på senare år. Ägarna till Gällnö 4:87 framhöll 

också att Lantmäteriverket hade  tolkat servitutet som att rätt till mindre brygga föreligger i ett yttrande i ett 

rättsfall från 1980-talet. I förrättningen har båda parterna företrätts av ett ombud. 

  

Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun fattade fastighetsbestämningsbeslut den 28 mars 2003. Beslutet 

blev att servitutet omfattar: 

- 1) rätt att bygga, underhålla och förnya mindre brygga i det vatten som angränsar strandplatsen.  

- 2) rätt att bada för den härskande fastighets familj och gäster i det vatten som angränsar strandplatsen 

- 3) rätt att ha slipplats för uppdragning av båtar och förvaring av högst två båtar på stranden. 

Lantmäterimyndigheten i Huddinge kommun ansåg att upplåtelsen av strandplats mycket väl kunde ha innebu-

rit rätt att ha mindre brygga, rätt att ha slipplats samt att det föreföll naturligt att avsikten med ordet strandplats 

även innefattade möjlighet till bad inom området.  Förrättningen överklagades av ägaren till Gällnö 4:92 till 

fastighetsdomstolen, som ändrade punkten 2 i LM:s beslut till ”rätt att bada i det vatten som angränsar 

strandplatsen för härskande fastighets familj, motsvarande normalt behov av en familj med gemensamt hus-

håll i en fritidsbostad. Däri får även inbegripas någon eller några gäster vid enstaka tillfällen”. I övrigt fast-

ställde fastighetsdomstolens LM:s beslut. Ägaren till Gällnö 4.92 överklagade även fastighetsdomstolens dom 

till Svea hovrätt och Högsta domstolen. Förrättningen fullbordades den 18 maj 2009 i.o.m. att förrättningen 

registrerades i fastighetsregistret. Kostnadsfördelningsbeslutet blev att parterna delar lika på förrättningskost-

naden, då båda parter har nytta av att servitutet preciseras. 

 

Debiterad tid och förrättningskostnad för förrättningen är 21,0 timmar och 22 156,00 kr. 
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5.3.3 - N02647 (lokalisering av båtplatsservitut)

 

Figur 9. Äldre karta över bryggområdet – N02647  

N02647 är en fastighetsbestämning som handlar om lokalisering av båtplatsservitut och de berörda fastighet-

erna ligger i Kungsbacka kommun. De berörda fastigheterna var 6:56, 6:58, 6:66 samt 6:91 som avstyckades 

på 1950-talet från stamfastigheten Buera 6:7. Fastigheterna fick då rätt att nyttja stamfastighetens strand för 

båtplats. Servitutet har dock aldrig utövats inom stamfastigheten. Istället har båtplats anordnats vid en brygga 

inom samfälligheten Buera s:15, i vilken stamfastigheten har andel. Delägarna i samfälligheten bildade 1998 

Korshamns samfällighetsförening. I samband med bildandet av samfällighetsföreningen bytte samfälligheten 

beteckning från Buera s:69 till Buera s:15. I figur 9 syns bryggorna inom samfälligheten Buera s:15 och fas-

tigheternas båtplatser, som är markerade med cirklar. Förrättningen initierades genom ansökan om fastighets-
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bestämning från ägarna till Buera 6:56, 6:58, 6:66 samt 6:91. Sökandena yrkade i ansökan att deras båtplats-

servitut skulle lokaliseras till Buera s:15, där de har sina båtplatser. Ansökan inkom till LM den 2 oktober 

2002. 

 

Fastighetsägarna hävdade att servituten lokaliserades till samfälligheten då de anlade en småbåtshamn där med 

dåvarande fastighetsägares goda minne och medverkan samt att de med delägarnas goda minne gjort i ordning 

bryggorna i Korshamnsviken. Samfällighetsförening motsatte sig detta och yrkade vid sammanträdet att båts-

platsservitutet skulle lokaliseras till Buera 6:7. Den 6 maj 2003 återkallade fastighetsägarna sitt yrkande om att 

få båtplatsservitutet lokaliserat till Buera s:15. Samfällighetsföreningen ville däremot fullfölja förrättningen, 

vilket också blev resultatet. I förrättningen har båda parterna företrätts av ett ombud.  

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 9 maj 2003. Beslutet blev att Buera 6:56, 6:58, 6:66 samt 6:91s 

båtplatsservitut inte belastar Buera s:15. LM ansåg att om avsikten varit att båtplatserna skulle förläggas inom 

samfälligheten så hade rättigheten formulerats på ett annat sätt. Om avsikten hade varit att ge styckningslotter-

na rätt i stamfastighetens andel i samfälligheten borde förrättningslantmätaren ha gett styckningslotterna en 

kvotandel i stamfastighetens andel i samfälligheten, något som har gjorts vid liknande avstyckningar. Förrätt-

ningen överklagades, men överklagandet återkallades senare. Förrättningen fullbordades den 2003-11-25 i.o.m 

att förrättningen registrerades i fastighetsregistret. Då samfällighetsföreningen ville att förrättningen skulle 

fullföljas efter sökandens återkallelse ansåg LM att ett beslut även var till nytta för samfällighetsföreningen. 

LM bedömde att den nedlagda tiden innan återkallandet var ungefär lika stor som den nedlagda tiden efter 

återkallandet. Kostnadsfördelningsbeslutet blev därför att fastighetsägarna och Korshamns samfällighetsför-

ening fick betala 50 procent vardera av förrättningskostnaden. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 20,2 timmar och 21 463,00 kr. 
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5.2.4 - O051825 (lokalisering av bryggservitut) 

 

Figur 10. Förrättningskarta - O051825 
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O051825 är en fastighetsbestämning som handlar om lokalisering av ett bryggservitut och de berörda fastig-

heterna ligger i Tanums kommun. Fastigheten Fåraby 1:128 avstyckades 1960 från Fåraby 1:6. Ett olokaliserat 

servitut bildades som innebar rätt att ”anlägga erforderlig båtbrygga”. En brygga har inte anlagts. Förrättning-

en initierades på ansökan från ägarna till Fåraby 1:128. Sökande vill få klarlagt huruvida servitutet gäller och 

även ha det lokaliserat. Ansökan inkom till LM den 9 maj 2005. 

 

Ägaren till Fåraby 1:6 klargjorde inledningsvis att han ville att servitutet skulle upphävas. Parterna diskuterade 

olika möjligheter att lösa bryggbehovet. Inget realistiskt läge hittades. Ägarna till Fåraby 1:128 ville då i första 

hand ville lösa behovet av brygga genom att förlänga den brygga som tillhör fastigheterna Fåraby 1:100, 1:126 

och 1:192 och bilda en gemensamhetsanläggning. Fåraby 1:100, 1:126 och 1:192 måste acceptera bildandet av 

en gemensamhetsanläggning för att en gemensamhetsanläggning ska kunna bildas. Om inte det gick att bilda 

en gemensamhetsanläggning ville ägarna till att bryggservitutet lokaliserades till den plats där de hade fått 

strandskyddsdispens. Platsen är markerad med ”A” i figur 10. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 11 maj 2006. Fastighetsbestämningsbeslutet blev att det brygg-

servitut som bildades vid avstyckningen fortsatte att gälla. I samband med fastighetsbestämningsbeslutet fatta-

des även ett fastighetsbildningsbeslut. Ägarna till Fåraby 1:100, 1:126 och 1:192 hade motsatt sig bildandet av 

en gemensamhetsanläggning, vilket innebar att LM förkastade det alternativet. Det hade varit svårt att hitta en 

plats för en ny brygga på Fåraby 1:6s strand. Den enda möjliga platsen för en ny brygga ansåg LM vara den 

plats där strandskyddsdispens hade beviljats. Att anlägga en ny brygga skulle visserligen innebära att det 

skulle bli trångt mellan båtarna, men LM ansåg att Fåraby 1:128s servitut fick anses ha ”företräde” framför de 

platser som fanns på den brygga som ägdes av ägaren till Fåraby 1:6 och dennes släktingar. Bryggan ägdes 

som lös egendom med ”arrende”. Fastighetsbildningsbeslutet blev att Fåraby 1:128 fick rätt att anlägga en 

brygga på den plats där strandskyddsdispens har beviljats.  

 

Förrättningen överklagades av flera fastighetsägare. Fastighetsdomstolen fastställde fastighetsbestämningsbe-

slutet. Fastighetsbildningsbeslutet undanröjdes av fastighetsdomstolen efter att parterna nått en förlikning, som 

innebar att ägaren till Fåraby 1:6 upplät en båtplats till ägarna till Fåraby 1:128. Datum för registrering av för-

rättningen i fastighetsregistret finns ej angivet, men verkar vara i slutet av juni 2007. Kostnadsfördelningsbe-

slutet blev att ägarna till Fåraby 1:128 fick betala hela förrättningskostnaden. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen 18,5 timmar och 19 990,00 kr. 
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5.2.5 - N06945 (bestämning av läge för vägservitut) 

 

Figur 11. Förrättningskarta - N06945 

N06945 är en fastighetsbestämning som handlar om bestämning av läget av vägservitut och de berörda fastig-

heterna ligger i Halmstad kommun. De berörda fastigheterna var Haverdal 29:1 och 29:18. Servitutet bildades 

1998 och servitutsbildningen grundades på ett avtal mellan parterna som angav att servitutsområdet direkt 

angränsar den intilliggande fastigheten Haverdal 29:25. Den befintliga vägen som anlades på 1960-talet är 
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dock belägen ca 4 m från fastighetsgränsen på allmän platsmark mellan de bebyggda fastigheterna Haverdal 

29:5 och 29:18. Den allmänna platsmarken är upplåten för Haverdalsstrands vägförening. Då vägen existerade 

innan servitutet bildades ansågs servitutet vara rättsligen lokaliserat i ett annat läge än vägens och därmed inte 

vara faktiskt lokaliserat till vägområdet. En fastighetsbestämning kan inte avgöra att ett servitut ska samman-

falla med ett vägområde, såvida inte de berörda fastighetsägarna är överens om det. Förrättningen initierades 

genom ansökan om fastighetsbestämning från den ena ägaren till Haverdal 29:18. Ansökan inkom till LM den 

5 oktober 2006. 

 

Direkt efter att ansökan kom in till LM gjorde förrättningslantmätaren ett förslag till överenskommelse som 

innebar att servitutet flyttades till det befintliga vägområdet. Förslaget godtogs dock inte av ägaren till Haver-

dal 29:1. Förrättningslantmätaren återkom med ett reviderat förslag till överenskommelse, som dock inte god-

togs av andre ägaren till Haverdal 29:18. I samband med sammanträdet framförde ägaren till Haverdal 29:1 

klagomål på störande genomfartstrafik samt farhågor om att vägen skulle hårdbeläggas och att biluppställning 

skulle förekomma inom området. Övriga sakägare försäkrade att hårdbeläggning av vägen inte var aktuell och 

att biluppställning endast skulle ske i anslutning till berörd fastighet. Vid sammanträdet kom, efter diskussion 

och genomgång av avtalsförslagen, de närvarande parterna fram till en samförståndslösning, vilken innebar att 

fastighetsbestämningen kunde genomföras. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 9 augusti 2007. Beslutet blev att Haverdal 29:18 fick rätt att som 

väg använda ett fyra m brett område inom Haverdal 29:1 som sammanfaller med befintligt vägområde samt att 

rättigheten skulle avse normal trafik till och från Haverdal 29:18. Det bestämda servitutsområdet är markerat i 

figur 11. Förrättningen överklagades ej. Förrättningen fullbordades den 19 september 2007 i.o.m. att förrätt-

ningen registrerades i i fastighetsregistret. Kostnadsfördelningsbeslutet blev att ägarna till Haverdal 29:18 fick 

betala hela förrättningskostnaden, då de var de enda som hade någon egentlig nytta av att bestämma servitutet 

till området där utfart redan sker. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 13,5 timmar och 14 995,00 kr. 
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5.2.6 - N06363 (omfattning av vägservitut) 

 

Figur 12. Förrättningskarta - N06363 
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N06363 är en fastighetsbestämning som handlar om ett vägservituts bredd och innebörd och de berörda fastig-

heterna ligger Kungsbacka kommun. Servitutet bildades 1998 i samband med avstyckning av Tom 10:23 från 

stamfastigheten Tom 10:20. Tom 10:23 fick då rätt att använda servitutsområdet för utfart. Kartan från av-

styckningen redovisade en bredd på servitutet om 6 m med breddning upp till 11 m ut mot den allmänna vägen 

i öster. Tom 10:20 och 10:23 var båda bebyggda bostadsfastigheter. Förrättningen initierades genom ansökan 

om fastighetsbestämning från ägarna av den härskande fastigheten, Tom 10:23. Ansökan inkom till LM den 2 

maj 2006.  

 

Ägarna till Tom 10:23 ansåg att ägarna till Tom 10:20 försvårade deras rätt att utnyttja servitutsområdet, då 

ägarna till Tom 10:20 byggt ett staket i anslutning till servitutsområdet södra gräns. Ägarna till 10:20 ansåg att 

servitutets bredd var tydlig och att servitutsområdet går fram till det plank som de hade satt upp i södra grän-

sen av området, men ansåg ändå att det var bra att få servitutets innebörd bestämt. Under sammanträdet ställde 

ägarna till Tom 10:20 och 10:23 frågor till förrättningslantmätaren. Frågorna berörde bl.a. innebörden av ser-

vitutet, skötsel av servitutsområdet och vem som ska underhålla vägen. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 14 juli 2006. Beslutet blev att servitutet har en bredd om 6 m med 

en breddning upp till 11 m ut mot den allmänna vägen i öster och att innebörden omfattar utfart och till för 

bostadsfastigheten nödvändiga transporter till och från fastigheten. I figur 12 är servitutsområdet markerat. 

Förrättningen fullbordades den 8 augusti 2006 i.o.m att förrättningen registrerades i i fastighetsregistret. För-

rättningen överklagades ej. Ägarna till de båda fastigheterna fick betala 50 procent vardera av förrättnings-

kostnaden, då LM ansåg att servitutets omfattning och innebörd var oklar och att båda fastigheterna hade lika 

stor nytta av förrättningen. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 19,0 timmar  och 20 000,00 kr. 
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5.2.7 - O061722 (lokalisering och innebörd av vägservitut) 

 

Figur 13. Förrättningskarta - O071722 

O071722 är en fastighetsbestämning som handlar om lokalisering och innebörd av ett vägservitut och de be-

rörda fastigheterna ligger i Orust kommun. De berörda fastigheterna var den tjänande fastigheten Svineviken 

1:5 och den härskande bebyggda fastigheten Svineviken 1:28. Servitutet bildades 1946 i samband med av-
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styckning, men lydelsen av servitutet anger inte tydligt vad servitutet innefattar. Servitutet var olokaliserat vid 

upplåtelsen. Förrättningen initierades genom ansökan om fastighetsbestämning från ägarna till Svineviken 

1:28. Ansökan inkom till LM den 3 maj 2006. 

 

Ägarna till Svineviken 1:5 menade att läget för rättigheten hela tiden varit över berget och att det var så man 

alltid hade kommit ner till badstället intill Svineviken 1:28. E.A., som är delägare till Svineviken 1:28 berät-

tade att Svineviken 1:28 bebyggdes år 1958 och att den befintliga grusade gångvägen har nyttjats sen dess. De 

närvarande sakägarna trodde att gångvägen hade byggts kring 1954-1956. Gångvägen var 1,5 m bred och hade 

sträckningen ”b” till ”c” i figur 13. LM och de närvarande sakägarna tittade på de olika sträckningarna och 

förrättningslantmätaren konstaterade att vägen över berget var mycket svårframkomlig och krävde ett stora 

ingrepp i naturen. Förrättningslantmätaren noterade att ägarna till 1:5 inte hade ifrågasatt servitutets sträckning 

förrän 2006, vilket kunde vara ett tecken på att en tyst överenskommelse om sträckningen hade funnits. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 11 april 2007. Beslutet blev att servitutet har sträckningen ”a” till 

”c” och att servitutet avser väg körbar med fordon. För den väg som redan var utbyggd, d.v.s. från samfälld 

väg, ”a” fram till ”b”, gällde servitutet i befintligt läge med befintlig bredd. För den del som inte var utbyggd, 

sträckning ”b” till ”c”, omfattade servitutet en körbanebredd av 2,5 m och därutöver erforderliga stödremsor 

till vägen samt slänter och diken. Förrättningen fullbordades den 21 maj 2007 i.o.m. att förrättningen registre-

rades i fastighetsregistret. Förrättningen överklagades ej. I ansökan tog E.A. på sig att betala förrättningskost-

naderna. Kostnadsfördelningsbeslutet blev att E.A. fick betala hela förrättningskostnaden. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 34,7 timmar och 30 228,00 kr. 



54 
 

5.2.8 - F11761 (utbredning av vägservitut) 

 

Figur 14. Förrättningskarta – F11761 

F11761 är en fastighetsbestämning som handlar om utbredningen av ett vägservitut och de berörda fastighet-

erna ligger i Värnamo kommun. De berörda fastigheterna var fastigheterna Hjälshammar 4:8, Hjälshammar 

4:9 och Hjälshammar 4:12. Servitutet bildades 1970 i samband med avstyckning och märktes inte ut på mar-

ken. Förrättningen initierades genom ansökan om fastighetsbestämning från ägaren till Hjälshammar 4:9. An-

sökan inkom till LM den 29 september 2011. Sökanden ville ha bestämt hur långt västerut hennes vägservitut, 

beteckning 06-VÄJ-1210.1, sträcker sig.  

 

Ägaren till Hjälshammar 4:9 hävdade att servitutet sträckte sig t.o.m. den plats där hennes uthus tidigare hade 

stått och att det lilla triangelformade området nordöst om Hjälshammar 4:9 omfattades av servitutet. I figur 14 

är platsen där uthuset tidigare hade stått utrymmet mellan gränspunkt 17 och 18 och det lilla triangelformade 

området är området som täcks av gränspunkten 33921:s siffror på kartan. Ägarna till Hjälshammar 4:8 och 

4:12 hävdade att servitutet sträckte sig till den plats där uthuset stod och att det triangelformade området inte 

var en del av Hjälshammar 4:9s servitut. Ägaren till Hjälshammar 4:9 yrkade vidare att det skulle fastslås ge-

nom fastighetsbestämning att hon hade rätt att ha sitt uthus, som hade stått mellan gränspunkt 17 och 18, inom 
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området för hennes vägservitut. Ägarna till Hjälshammar 4:8 och 4:12 motsatte sig det och hävdade att andra 

rättighetshavare skulle hindras att använda vägen om uthuset skulle stå inom servitutsområdet. Ägaren till 

Hjälshammar 4:8 tyckte också att ägaren till Hjälshammar 4:9 inte fick köra bil på hennes servitutsväg, be-

teckning 06-VÄJ-680.1, som ligger inom Hjälshammar 4:9s fastighet. Ägaren till Hjälshammar 4:9 menade att 

inte fanns någon ensamrätt till servitutsvägen för ägaren till Hjälshammar 4:8. Ägaren till Hjälshammar 4:9 

hade ett ombud med sig vid sammanträdet. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 3 maj 2012. Gällande servitutet 06-VÄJ-1210.1 blev beslutet att 

uthuset inte ingick i servitutsområdet och att det triangelformade området är en del av servitutet samt att servi-

tutet inte innebar någon rätt för Hjälshammar 4:9 att ha ett uthus inom servitutsområdet, då servitutet avser rätt 

till utfartsväg. Gällande servitutet 06-VÄJ-680.1 blev beslutet att det faktum att stamfastigheten använder ser-

vitutsområdet för utfart inte kan anses hindra ägaren till Hjälshammar 4.8 att utöva sin servitutsrätt. Förrätt-

ningen överklagades av ägarna Hjälshammar 4:8 och Hjälshammar 4:12 till Mark- och miljödomstolen som 

avslog överklagandet. Förrättningen fullbordades den 27 november 2012 i.o.m. att förrättningen registrerades i 

fastighetsregistret. I ansökan tog ägaren till Hjälshammar 4:9 på sig att betala hela förrättningskostnaden. 

Kostnadsfördelningsbeslutet blev följaktligen att ägaren till Hjälshammar 4:9 fick betala hela förrättningskost-

naden. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 24,0 timmar och 32 335,00 kr. 
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5.2.9 - Z041119 (omfattning av vägservitut) 

      
  

Z041119 är en fastighetsbestämning som handlar om omfattningen av ett vägservitut och de berörda fastighet-

erna ligger i Bräcke kommun. De berörda fastigheterna var Hårdgård 1:71 och Västanbäck 1:57. Servitutet 

bildades 1956 i samband med avstyckning och lydelsen var: ”rätt att begagna utfartsväg över stamfastighet-

Figur 15. Förrättningskarta – Z041119 
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ens mark”. Inget utrymme togs dock i anspråk för den aktuella vägen eftersom det inte fanns något bostadshus 

på Hårdgård 1:71 när servitutet bildades. Stamfastigheten var nuvarande Västanbäck 1:57. Förrättningen initi-

erades genom ansökan om fastighetsbestämning från ägaren till Hårdgård 1:71. Ansökan inkom den 20 sep-

tember 2004 till LM. Sökanden yrkade att vägservitutet skulle avse ett 5 m brett utstakat område öster om 

Hårdgård 1:71 på Västanbäck 1:57. 

 

På östra sidan av bostadshuset på Hårdgård 1:71 finns ett garage, där pelletseldning hade skett sedan en tid 

tillbaka. För angöring till garaget utnyttjades vägutrymmet utanför östra gränsen, d.v.s. mark på nuvarande 

Västanbäck 1:57. I september 2002 satte den nye ägaren till Västanbäck 1:57 upp ett staket vid östra gränsen, 

vilket gjorde det i princip omöjligt att komma åt garaget med pelletstransporter. P.g.a. staketet kunde ej lastbi-

lar köra ända fram till garaget, vilket innebar att omlastning var tvungen att ske till traktor med frontlastare. 

Ägaren till Hårdgård 1:71 har försökt att få bort staketet med handräckning, men det har inte lyckats. Ägaren 

till Västanbäck 1:57 ansåg dock att servitutet endast avsåg själva utfartsvägen till en närliggande väg och inte 

det 5 m breda området öster om Hårdgård 1:71. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 21 juni 2006. Beslutet blev att servitutet avser ett 5 m brett om-

råde öster om fastigheten Västanbäck 1:57. Området är betecknat med ”a” i figur 15. LM ansåg att det var 

uppenbart att utrymmet på Västanbäck 1:57 var nödvändigt för att kunna angöra garaget med personbil eller 

lastbil. Förrättningen överklagades ej. Datum för registrering i fastighetsregistret finns ej angivet i dagboks-

bladet, men borde vara i slutet av juli 2006. Kostnadsfördelningsbeslutet blev att ägaren av Hårdgård 1:71 fick 

betala 1/3 och att ägaren av Västanbäck 1:57 fick betala  2/3 av förrättningskostnaderna. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 15,5 timmar och 16 293,50 kr. 
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5.2.10 - Z03442 (omfattning av vägservitut) 

 

Figur 16. Förrättningskarta - Z03442 
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Z03442 är en fastighetsbestämning som handlar om omfattningen av ett vägservitut och de berörda fastighet-

erna ligger i Bräcke kommun. De berörda fastigheterna var Skurun 1:28 och 1:30. Servitutet bildades vid av-

styckning 1992 och då ägdes båda fastigheterna av samma ägare. Efter att Skurun 1:30 såldes blev omfatt-

ningen av servitutet omtvistat. Ansökan inkom till LM den 10 juni 2003. Ansökan återkallades av ägaren till 

Skurun 1:30, men förrättningen fortsatte ändå då ägaren till Skurun 1:28 ansökte om fastighetsbestämning 

strax därefter. 

 

Ägarna till Skurun 1:28 och 1:30 var överens om servitutets utsträckning i bredd och servitutets början i längd-

riktningen. Det var servitutets avslut i längdriktningen som det rådde olika uppfattningar om. Då vägens fria 

bredd har begränsats genom staket på båda sidor om vägen blev passagen genom grinden in till Skurun 1:30 

besvärlig för större fordon. Ägaren till Skurun 1:30 ville därför flytta grinden så att fordon bättre kunde ta ut 

svängen in mot gårdsplanen, vilket ägaren till Skurun 1:28 accepterade. Ägaren till Skurun 1:30 ville även 

servitutet skulle omfatta ett område för tillfällig uppställning av besökande fordon och snöupplag efter det 

fysiska vägslutet. Det accepterade ägaren till Skurun 1:28 inte, då han själv ville kunna disponera ytan fritt 

utan inskränkningar av ett servitut. 

 

LM fattade fastighetsbestämningsbeslut den 7 oktober 2009. Beslutet blev att servitutet omfattar område ”a” i 

figur 16 och att servitutet avser väg för infart till och utfart från Skurun 1:30. Beträffande området för tillfällig 

uppställning av besökande fordon och snöupplag ansåg LM att servitutet inte kunde avse ytor för uppställning 

av fordon eller snöupplagning. Förrättningen överklagades ej. Förrättningen fullbordades den 10 november 

2009 i.o.m. att förrättningen registrerades i fastighetsregistret. Ägaren till Skurun 1:28 återkallade sin ansökan, 

men framförde ändå yrkanden vid förrättningen. Kartan framställdes innan ansökan från ägaren till Skurun 

1:30, som medgav att förrättningen från hans ansökan betalas av honom. Kostnadsfördelningsbeslutet blev 

följaktligen att ägaren av Skurun 1:28 fick betala 60 procent och ägaren till Skurun 1:30 fick betala 40 procent 

av förrättningskostnaderna. 

 

Debiterbar tid och förrättningskostnad för förrättningen är 35,2 timmar och 40 285,50 kr. 
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6. Tid och kostnad - Domstolsprocessen 

6.1 Tidsåtgång och domstolsprocessen - domarens perspektiv 
Avsnitt 3.2 beskrev domstolsprocessen utifrån ett processrätt- och lagtextperspektiv. Detta avsnitt beskriver 

domstolsprocessen ur ett mer praktiskt perspektiv. Avsnittet redogör för domstolens handläggning av ett mål, 

domarens syn på de olika momenten i domstolsprocessen och hur lång tid momenten i domstolsprocessen ge-

nerellt tar. Avsnittet bygger på intervjuer med Per Backström, rådman vid Södertörns tingsrätt, Elisabeth Wass 

Löfstedt, rådman vid Nacka tingsrätt, och Annika Persson Arcangioli, rådman vid Varbergs tingsrätt. 

 

En rättegångsprocess inleds, som sagt, med att en stämningsansökan kommer in till tingsrätten. Vid de större 

tingsrätterna tas stämningsansökan emot av målkansliet som registrerar målet och begär in ansökningsavgiften 

om den inte är betald. Målkansliet arbetar inte enbart med målhantering utan utför även receptions- och kassa-

arbete. Om ansökningsavgiften är betald sätts en stämpel på stämningsansökan och målet lämnas över till den 

handläggande avdelningen eller enheten på tingsrätten. Om det är en avdelning eller enhet beror på tingsrät-

tens organisation. Det tar uppskattningsvis ca 15 minuter och personalen som utför detta är administrativ per-

sonal (Backström, 2013). Om det inte har kommit en ansökningsavgift efter begäran från målkansliet skickas 

målet till den administrativa avdelningen på tingsrätten som bevakar och skickar sedan målet till den handläg-

gande enheten för ett föreläggande om ansökningsavgiften inte betalas och sedan för ett eventuellt avvisnings-

beslut om ansökningsavgiften fortfarande inte har betalats (Wass Löfstedt, 2013). 

 

Stämningsansökan tas emot av en avdelning eller enhet. Sedan går det olika till vid domstolarna. Målen kan gå 

direkt till en domare som läser igenom stämningsansökan, kontrollerar bl.a. att kraven på stämningsansökan är 

uppfyllda, att eventuella fullmakter är korrekta och att rätten är rätt forum att ta upp målet. Sedan beslutar do-

maren om stämning ska utfärdas. Mål kan även gå till en notarie som läser igenom stämningsansökan, kontrol-

lerar samma saker som ovan och sedan föredrar det för en domare, som beslutar om stämning ska utfärdas 

eller inte. Tidsåtgången för detta moment är svår att uppskatta, då den varierar beroende på hur omfattande 

stämningsansökan är och hur den är skriven. Har du kompetenta ombud kan man få väldigt långa och genom-

arbetade stämningsansökningar. Har du ett ombud eller en sak som är lite mer komplicerade eller röriga tar det 

längre tid att förstå vad de menar. De enklaste stämningsansökningarna kan man gå igenom på 10-15 min me-

dan vissa stämningsansökningar kan ta flera timmar att gå igenom. Per Backström hade t.ex. ett mål som 

handlade om 400 miljoner kr och som gällde ogiltighet av gåva från 1940-talet och framåt. Det blev mycket 

arbete att gå igenom den stämningsansökan. 
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Om inga förelägganden är aktuella skriver beredningssekreterare ut stämningsansökan och skickar till svaran-

den samt tar delgivningskvitto. Sedan inkommer oftast svaranden med svaromål, men det är inte ovanligt att 

det inte kommer in svaromål och då blir det tredskodom, som tar ungefär 15 min att skriva. I servitutsmål 

borde dock vara ovanligt, då man är på någon annans mark och det är ju ingen som stillatigande godtar det 

(Backström, 2013). För att tingsrätten ska kunna döma ut en tredskodom är det viktigt att grunderna i stäm-

ningsansökan är väl utvecklade, vilket också domstolen kontrollerar vid genomgång av stämningsansökan. 

 

När svaromålet kommer in hamnar det hos antingen en domare eller en notarie, som sedan föredrar det för en 

domare. Svaromålet läses igenom och det kontrolleras om det behövs några kompletteringar. En domare be-

slutar sedan vad man göra med svaromålet. Domstolen kan förelägga käranden att yttra sig, skicka svaromålet 

till käranden för eventuellt yttrande eller bara skicka svaromålet till käranden för kännedom (Wass Löfstedt, 

2013). Vad domaren gör beror på vad som står i svaromålet. Ofta skickas svaromålet till käranden bara för 

kännedom, då domstolens mål är att tiden mellan stämningsansökan och muntlig förberedelse ska vara kort så 

som möjligt. Målsättningen är att mål ska avgöras inom ett år från det att stämningsansökan har inkommit till 

tingsrätten. Tiden för detta moment beror hur omfattande svaromålet är och hur det är skrivet, men Per Back-

ström uppskattar tiden till ungefär en timme. I målen förekommer det att ombudet begär anstånd för att t.ex. 

svara på skrifter. Första gången brukar anstånd beviljas. Per Backström brukar bevilja anstånd en gång, men 

sedan inga ytterligare begäranden om anstånd från ombudet som berör samma fråga. Att ta ställning till ett 

anstånd tar ca 10 minuter. 

 

Sedan kallar tingsrätten till sammanträde för muntlig förberedelse. Till parternas ombud skickas bara kallelse, 

då man utgår från att de kommer. Parterna, som man ofta vill man ha dit personligen, kallar man med vite och 

delger. Huvudregeln är parterna ska komma personligen, då det blir lättare att förlika om parterna är där och 

då de ofta är de som sitter på kunskapen. Inför förberedelsen förebereder sig domarna. De läser på i målet och 

rättsområdet, lägger upp förberedelsen och strategi för hur förlikning ska nås. Hur lång tid det tar beror på 

målets komplexitet och hur förberedd domaren vill vara. Det kan ta allt från 1-10 timmar. (Backström, 2013)  

 

Vid den muntliga förberedelsen tar tingsrätten alltid upp frågan om det är möjligt att nå en förlikning och om 

parterna vill diskutera frågan bistår tingsrätten dem i diskussionerna. Tingsrätten har en ganska långtgående 

skyldighet att verka för förlikning. Även om förlikning inte nås vid sammanträdet för den muntliga förberedel-

sen väcker tingsrätten oftast frågan på nytt någon eller några gånger till under målets handläggning. Skälet till 

det är för att det i många fall är det bästa för parterna att hitta en egen lösning, då man slipper överklaganden, 

risktagande och osäkerhet kring hur domstolen ska döma.  
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I alla mål som är lite större påbörjar tingsrätten numera en s.k. sammanställning vid sammanträdet för den 

muntliga förberedelsen. I den framgår yrkanden och grunder och den uppdateras inför huvudförhandlingen 

(Wass Löfstedt, 2013). Vid sammanträdet för den muntliga förberedelsen upprättas ett schema för målets fort-

satta handläggning. Då bestäms t.ex. när parterna ska komma in med slutliga bevisuppgifter. Vid sammanträ-

det för den muntliga förberedelsen bestäms även hur många dagar huvudförhandlingen ska ta och tingsrätten 

kallar även ofta då till huvudförhandling. För den muntliga förberedelsen skrivs ett protokoll. Tiden för det 

beror på hur svårt målet är och om protokollföraren är erfaren och skicklig. En del protokollförare skriver pro-

tokollet under själva sammanträdet. Domaren går sedan igenom protokollet och rättar det vid behov. Protokol-

let skickas sedan ut med post, vilket tar ungefär 10 minuter. 

 

Därefter sker skriftväxling mellan parterna genom tingsrätten. Då det finns ett schema behöver tingsrätten inte 

tala om när motparten ska yttra sig. Notarien läser igenom skrifterna och föredrar sedan för domaren. Hur lång 

det tar beror på hur omfattande skrifterna är, men normalt kommer de in med en sida. Är det relativt enkelt tar 

dessa moment ungefär 30 minuter (Backström, 2013). 

 

Efter att parterna har kommit in med de skrifter som tingsrätten förelagt dem att göra görs en huvudförhand-

lingsplan, vilket tar ungefär 20 minuter att göra. Den görs ofta av en notarie och innehåller ett schema för hu-

vudförhandlingen där man ser bl.a. när vittnen ska höras. Sedan vidtalar och kallar domstolssekreterarena vitt-

nena i enlighet med huvudförhandlingsplanen, vilket tar ungefär 30 min.  

 

Om målet är ett tresits-mål, d.v.s. att det är tre domare som ska döma i målet gör sedan notarien ett s.k. huvud-

förhandlingstryck. I det ställs yrkanden, grunder och bevisning samman. Numera görs trycket genom att upp-

datera sammanställningen med det som har skett från sammanträdet för den muntliga förberedelsen och 

framåt. Tiden för att skriva ett tryck beror på hur komplicerat målet är. Referenten i målet, d.v.s. domaren som 

är ansvarig för beredningen av målet, ska sedan gå igenom trycket, eventuellt rätta det och förbereda sig inför 

huvudförhandlingen genom att gå igenom alla handlingar. Domaren eller notarien gör även en rättsutredning 

där man går igenom gällande rätt inom det område som målet berör med utgångspunkt från lagtexten, förarbe-

ten och eventuella liknande rättsfall. Trycket skickas sedan till de andra två domarna för att de ska kunna läsa 

in sig på målet. För de andra två domarna i målet, varav en är rättens ordförande under huvudförhandlingen, 

tar det en till två timmar att läsa in sig på målet och sätta sig in i rättsfrågorna. Trycket skickas även ut till par-

terna som kan komma in med synpunkter (Wass Löfstedt, 2013). 

 

Sedan är det huvudförhandling, vars tidsåtgång anges i protokollet för huvudförhandlingen. Rättegångsförfa-

randet är under ständig förändring. Tingsrätterna driver det mot att parterna inte ska berätta så mycket under 
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huvudförhandlingen utan man ska hänvisa till akten mer och mer. Den ultimata huvudförhandlingen innebär 

att man hänvisar till handlingar i akten och att man sedan går direkt till bevisning och plädering. Gör du på så 

sätt har du skrivit det mesta i förväg och man behöver inte höra en lång sakframställning på flera timmar. Då 

får du en ganska kort förhandlingstid, men det innebär att du har en längre förberedelsetid istället. Notarien 

skriver anteckningar för huvudförhandlingen. Anteckningarna är ofta mycket kortfattade med hänvisningar till 

den kommande domen och akten. Att skriva anteckningarna tar ungefär 30 minuter. 

 

Efter huvudförhandling håller tingsrätten enskild överläggning. Överläggningar brukar ta en till en och en halv 

timme. Normalt sker en överläggning, men ibland kan rätten ha flera överläggningar (Backström, 2013). Se-

dan ska domen skrivas, vilket är tidskrävande. Domen kan skrivas enbart av referenten eller av både notarien 

och referenten. Om både notarien och referenten skriver domen kan t.ex. notarien skriva bakgrund, vad parter-

na har anfört, vad vittnena har sagt medan referenten skriver tingsrättens domskäl (Persson Arcangioli, 2013). 

Tidsåtgången beror på hur komplicerat målet är. När en domare har skrivit utkast till dom skickas det till de 

övriga domarna som läser igenom. Sedan träffas domarna igen och diskuterar frågorna i målet och domen, 

vilket Elisabeth Wass Löfstedt kallar ”återställning”. Den som har skrivit domen skriver sedan om den så att 

alla tre blir nöjda. 

 

Till sist sker efterarbete av målkansliet. De ska expediera domen, ta hand om arkivering och bevaka laga kraft. 

Det utförs av en beredningssekreterare och tar ungefär en timme (Wass Löfstedt, 2013). 

 

6.2 Metod för uppskattning av tid och kostnad för domstolsmål 
Till skillnad från LM redovisar inte personalen vid domstolarna hur mycket tid de lägger ned på ett visst mål, 

vilket gör det svårare att uppskatta tidsåtgången för domstolsmål. Personalen utför visserligen tidsredovisning 

under vissa perioder, men då redovisar man bara hur mycket tid man lägger ned på en viss måltyp. Det redovi-

sas till Domstolsverket, som använder tidsredovisningen som underlag för bl.a. statistik och fördelning av 

pengar till domstolarna. 

 

För att beräkna kostnaden för domstolsmålen i detta arbete utförs först uppskattningar av tidsåtgången för de 

olika domstolsmålen. Uppskattningen görs genom att uppskatta tidsåtgången för de olika moment i domstols-

processen och vilken personal på domstolen som utför momenten. För att kunna jämföra kostnaden för de stu-

derade domstolsmålen med kostnaden för fastighetsbestämningarna bortses tidsåtgången för de moment i 

domstolsprocessen som motsvaras av ej debiterbar tid vid en lantmäteriförrättning. Vilka moment de är anges i 

avsnitt 2.4.2. Det innebär att alla telefonsamtal som tingsrätten har haft med parterna och dess ombud samt 
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tidsåtgången för delgivning ej tas i beaktande. För att förenkla antas att ansökningsavgiften har betalats i tid 

och att notarien inte går igenom de skrifter som kommer in och föredrar för domaren utan att det bara är en 

domare som går igenom skrifterna. Det antas även att både notarien och referenten har varit med och skrivit 

domen.  

 

För att uppskatta tidsåtgången för domstolsmålen uppskattas schablonvärden för tidsåtgången för de olika 

momenten i domstolsprocessen. Schablonvärdena bygger på uppgifter från rådmännen Per Backström, Elisa-

bet Wass Löfstedt och Annika Persson Arcangioli. Elisabet Wass Löfstedt var referent i målet T 3554-07 och 

Annika Persson Arcangioli var referent i målet T 2279-11. Referenterna i de andra tre domstolsmålen jobbar 

inte kvar på respektive tingsrätt. Momenten i domstolsprocessen och schablonvärdena för deras tidsåtgång är: 

• Administrativ personal vid målkansliet hanterar stämningsansökan: Tidsåtgång ≈ 15 minuter. 

• Domare handlägger stämningsansökan: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Domare handlägger svaromålet: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Domare handlägger en begäran om anstånd från en part i målet: Tidsåtgång ≈ 10 minuter. 

• Domare handlägger en skrift från en part i målet: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Domstolssekreterare skickar ut skrift, till motparten för kännedom, och föreläggande m.a.a. begäran 

om anstånd och skrift, som motparten ska yttra sig över: Tidsåtgång ≈ 10 minuter. 

• Domare förbereder sig inför sammanträdet för den muntliga förberedelsen. Tidsåtgång ≈ 1 timme. 

• Muntlig förberedelse: Tidsåtgång = Finns angiven i beskrivningen av respektive mål i avsnitt 5.1. 

• Notarie skriver protokoll för den muntliga förberedelsen: Tidsåtgång ≈ 1 timme. 

• Domare läser igenom och eventuellt justerar protokollet för den muntliga förberedelsen: Tidsåtgång ≈ 

30 minuter. 

• Domstolssekreterare skickar ut protokoll för den muntliga förberedelsen: Tidsåtgång ≈ 10 minuter. 

• Notarie upprättar huvudförhandlingsplan: Tidsåtgång ≈ 20 minuter. 

• Domstolssekreterare kallar vittnen och ombud till huvudförhandlingen: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Vid tresits-mål - Notarien skriver huvudförhandlingstrycket: Tidsåtgång ≈ 4 timmar. 

• Vid tresits-mål - Domstolssekreterare skickar huvudförhandlingstrycket till parterna: Tidsåtgång ≈ 10 

minuter 

• Notarie gör en rättsutredning: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Domare (referenten) förbereder sig inför huvudförhandlingen: Tidsåtgång för tresits-mål ≈ 3 timmar 

och för ensits-mål ≈ 1 timme. 

• Vid tresits-mål - De andra två domarna förbereder sig inför huvudförhandling: Tidsåtgång ≈ 2 timmar 

vardera. 
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• Huvudförhandling: Tidsåtgång = Finns angiven i beskrivningen av respektive mål i avsnitt 5.1. 

• Notarien skriver anteckningar från huvudförhandlingen: Tidsåtgång ≈ 30 minuter. 

• Skriva dom och justera efter synpunkter: Tidsåtgång Domare ≈ 4 timmar och notarie 6  timmar. 

• Vid tresits-mål - De andra två domarna läser igenom och begrundar utkast till dom: Tidsåtgång ≈ 2 x 1 

timme ≈ 2 timmar.  

• Vid tresits-mål - De tre domarna och notarien har enskild överläggning: Tidsåtgång ≈ 4 x 45 minuter ≈ 

3 timmar. 

• Vid tresits-mål - De tre domarna och notarien har ”återställning”: Tidsåtgång ≈ 4 x 45 minuter ≈ 3 

timmar 

• Domstolssekreterare skickar ut domen till parterna och dess ombud: Tidsåtgång ≈ 15 minuter. 

 

För beräkning av kostnaden av ett domstolsmål antas sedan att målet har handlagt av en mindre tingsrätt. En 

mindre tingsrätts budget är lättare att tolka och en mindre tingsrätt handlägger färre antal mål, vilket gör upp-

skattningen lite mer precis. I det här fallet antas att samtliga mål har handlagts av Hudiksvalls tingsrätt, som är 

den minsta av de tingsrätter som domstolsmålen i arbetet kommer ifrån. Det antas också att samtliga mål har 

handlagts av Hudiksvalls tingsrätt under 2012. Därmed kan vi använda bilaga 1 som utgångspunkt för beräk-

ningen av kostnaden för ett domstolsmål. 

 

Med hjälp av bilaga 1 kan vi beräkna timkostnaden för domare, en notarie, berednings- och domstolssekrete-

rare och administrativ personal. Det antas det är 52 veckor på ett år och att personalen har en arbetsvecka på 

40 timmar per vecka. Genom att dividera kostnaden år 2012 för budgetpost 1101, som är ”Löner ordinarie 

domare”, först med antalet årsarbetskrafter (Åa) och sedan med 52 gånger 40 fås en timkostnad för de ordina-

rie domarna. På samma sätt beräknas timkostnaden för notarier, berednings- och domstolssekreterare och ad-

ministrativ personal. Genom att räkna på detta sätt blir timkostnaden för ordinarie domare 491 kr, administra-

tiv personal 203 kr. notarier 223 kr och berednings- och domstolssekreterare 237 kr. I ett mål är en tingsfiskal 

domare. Lönekostnaden för en tingsfiskal finns angiven i dokumentet ”Beslut om budget och planeringsramar 

för åren 2012-2014”. Timkostnaden för en tingsfiskal beräknas på samma sätt som för de personalkategorier-

na. Timkostnaden för en tingsfiskal blir därmed 254 kr. 

 

Sedan finns samkostnader på tingsrättsnivå som är budgetpost ”Övriga förvaltningskostnader” i budgeten och 

hyreskostnader. Dessa summeras och benämns förvaltningskostnader. För att beräkna förvaltningskostnaderna 

per mål divideras förvaltningskostnaderna med antalet mål som Hudiksvalls tingsrätt har avgjort under 2012. 

Enligt statistik från Hudiksvalls tingsrätt är antalet avgjorda mål 2513 stycken under år 2012. Enligt dokumen-

tet ”Beslut om budget och planeringsramar för åren 2012-2014” var hyreskostnaden för Hudiksvalls tingsrätt 
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år 2012 3 045 000 kr och budgetposten Övriga förvaltningskostnader 3 023 000 kr. Summan av förvaltnings-

kostnaderna är 6 068 000 kr. 6 068 000 kr dividerat med 2513 blir 2415 kr, vilket är förvaltningskostnaderna 

per mål. 

 

Denna metod att beräkna kostnaden för ett mål har svagheter. Dels handlar det om uppskattningar av tidsåt-

gången för de olika momenten i domstolsprocessen. Dels bygger metoden på att målen har handlagts vid Hu-

diksvalls tingsrätt under 2012 och att personal inom samma personalkategori har lika stor lön. I verkligheten 

har målen handlagts vid olika tingsrätter vid olika tidpunkter och i verkligheten kan personal inom de olika 

personalkategorierna ha olika stora löner. Metoden beaktar heller inte samkostnader som utgörs av service och 

stödjande verksamhet från Domstolsverket. Dessa är mycket svåra att uppskatta. År 2012 fördelades ungefär 

50 procent av de totala samkostnaderna till tingsrätterna (Engdahl, 2012). 

 

6.3 Uppskattning av tidsåtgång och kostnad för domstolsmålen 
Uppskattning av tidsåtgång och kostnad för domstolsmålen bygger på uppgifter från avsnitt 6.1, 6.2 och må-

lens dagboksblad. I målens dagboksblad redovisas bl.a. händelser i handläggningen av målet. 

6.3.1 Tidsåtgång och kostnad för T 3554-07 (upplåtelse av bad- och båtplatsservitut) 
Målet fördelades först till fastighetsdomstolen vid Nacka tingsrätt, där en domare konstaterade och beslutade 

att målet skulle handläggas av den allmänna enheten vid tingsrätten. Elisabet Wass Löfström uppskattar den 

domarens arbetsinsats till ungefär 30 minuter. Enligt dagsbokbladen har tingsrätten handlagt sju begäranden 

om anstånd och 10 skrifter. Tingsrätten har skickat 14 skrifter, till motparten för kännedom, och förelägganden 

m.a.a. anståndsbegäranden och skrifter som motparten ska yttra sig över. I målet har tingsrätten kallat vittnen 

och ombuden till huvudförhandling tre gånger p.g.a att planerad huvudförhandling har ställts in två gånger. 

 

Med hjälp av schablonvärdena för tidsåtgången för de olika momenten i domstolsprocessen uppskattas den 

totala tidsåtgången för målet till 72 timmar och 50 minuter. Tidsåtgången för varje personalkategori är: 

• Administrativ personal ≈ 15 minuter. 

• Domare 1 ≈ 25 timmar och 20 minuter. 

• Domare 2 som kommer in i målet inför huvudförhandling ≈ 10 timmar och 40 minuter. 

• Tingsfiskal som kommer in i målet inför huvudförhandling ≈ 10 timmar och 40 minuter. 

• Notarie ≈ 21 timmar och 30 minuter. 

• Domstolssekreterare ≈ 4 timmar och 25 minuter. 
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Med hjälp av timkostnaderna för de olika personalkategorierna och förvaltningskostnaderna per mål uppskatt-

tas kostnaden för målet till 28 692 kr. 

6.3.2 Tidsåtgång och kostnad för T 779-09 (lokalisering av båtplatsservitut) 
Enligt dagsbokbladen har tingsrätten handlagt två begäranden om anstånd och åtta skrifter. Tingsrätten har 

skickat 10 skrifter, till motparten för kännedom, och förelägganden m.a.a. anståndsbegäranden och skrifter 

som motparten ska yttra sig över. 

 

Med hjälp av schablonvärdena för tidsåtgången för de olika momenten i domstolsprocessen uppskattas den 

totala tidsåtgången för målet till 36 timmar och 50 minuter. Tidsåtgången för varje personalkategori är: 

• Administrativ personal ≈ 15 minuter. 

• Domare ≈ 18 timmar och 45 minuter. 

• Notarie ≈ 15 timmar och 15 minuter. 

• Domstolssekreterare ≈ 2 timmar och 35 minuter. 

Med hjälp av timkostnaderna för de olika personalkategorierna och förvaltningskostnaderna per mål uppskatt-

tas kostnaden för målet till 15 684 kr. 

6.3.3 Tidsåtgång och kostnad för T 2279-11 (omfattning av vägservitut) 
Enligt dagsbokbladen har tingsrätten handlagt fem begäranden om anstånd och nio skrifter. Tingsrätten har 

skickat 14 skrifter, till motparten för kännedom, och förelägganden m.a.a. anståndsbegäranden och skrifter 

som motparten ska yttra sig över. 

 

Med hjälp av schablonvärdena för tidsåtgången för de olika momenten i domstolsprocessen uppskattas den 

totala tidsåtgången för målet till 38 timmar och 40 minuter. Tidsåtgången för varje personalkategori är: 

• Administrativ personal ≈ 15 minuter. 

• Domare ≈ 19 timmar och 50 minuter. 

• Notarie ≈ 15 timmar och 20 minuter. 

• Domstolssekreterare ≈ 3 timmar och 15 minuter. 

Med hjälp av timkostnaderna för de olika personalkategorierna och förvaltningskostnaderna per mål uppskatt-

tas kostnaden för målet till 16 669 kr. 

6.3.4 Tidsåtgång och kostnad för T 2069-10 (tolkning av vägservitut) 
Enligt dagsbokbladen har tingsrätten handlagt en begäran om anstånd och 16 skrifter. Tingsrätten har skickat 

15 skrifter, till motparten för kännedom, och förelägganden m.a.a. anståndsbegäranden och skrifter som mot-
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parten ska yttra sig över. I målet fattar tingsrätten ett slutligt beslut om att skriva av målet avseende den ena av 

svaranden. Domen i målet är kortare än de domar som rådmännen har utgått från när de har uppskattat tidsåt-

gången för skrivandet av en dom. Då domen i målet är kort inkluderas tiden för skrivandet av det slutliga be-

slutet i tiden för i skrivandet av domen. 

 

Med hjälp av schablonvärdena för tidsåtgången för de olika momenten i domstolsprocessen uppskattas den 

totala tidsåtgången för målet till 25 timmar och 25 minuter. Tidsåtgången för varje personalkategori är: 

• Administrativ personal ≈ 15 minuter. 

• Domare ≈ 15 timmar och 40 minuter. 

• Notarie ≈ 6 timmar och 30 minuter. 

• Domstolssekreterare ≈ 3 timmar. 

Med hjälp av timkostnaderna för de olika personalkategorierna och förvaltningskostnaderna per mål uppskatt-

tas kostnaden för målet till 12 318 kr. 

6.3.5 Tidsåtgång och kostnad för T 1018-05 (omfattning av vägservitut) 
Enligt dagsbokbladen har tingsrätten handlagt sju begäranden om anstånd och nio skrifter. Tingsrätten har 

skickat 10 skrifter, till motparten för kännedom, och förelägganden m.a.a. anståndsbegäranden och skrifter 

som motparten ska yttra sig över. I målet fattar tingsrätten ett beslut om att ogilla svarandens invändning om 

rättegångshinder. Domen i målet är kortare än de domar som rådmännen har utgått från när de har uppskattat 

tidsåtgången för skrivandet av en dom. Då domen i målet är kort inkluderas tiden för skrivandet av beslutet om 

att ogilla svarandens invändning om rättegångshinder i tiden för i skrivandet av domen. 

 

Med hjälp av schablonvärdena för tidsåtgången för de olika momenten i domstolsprocessen uppskattas den 

totala tidsåtgången för målet till 58 timmar och 32 minuter. Tidsåtgången för varje personalkategori är: 

• Administrativ personal ≈ 15 minuter. 

• Domare 1 ≈ 21 timmar och 18 minuter. 

• Domare 2 som kommer in i målet inför huvudförhandling ≈ 8 timmar och 18 minuter. 

• Domare 3 som kommer in i målet inför huvudförhandling ≈ 8 timmar och 18 minuter. 

• Notarie ≈ 17 timmar och 38 minuter. 

• Domstolssekreterare ≈ 2 timmar och 45 minuter. 

Med hjälp av timkostnaderna för de olika personalkategorierna och förvaltningskostnaderna per mål uppskatt-

tas kostnaden för målet till 25 707 kr. 
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6.4 Domstolsverkets styckkostnader 
Domstolsverket tar också fram siffror på hur mycket ett tvistemål kostar för samhället. Varje år beräknar 

Domstolsverket s.k. styckkostnader för de olika måltyper som de allmänna domstolarna handlägger. I bilaga 2 

finns styckkostnaderna för de olika måltyperna angivna. De allmänna domstolarnas kostnader fördelas på mål-

typer. Varje måltyp bär sina egna direkta kostnader. Indirekta kostnader för måltypen fördelas ut efter scha-

blon framräknad från tidsredovisning. Styckkostnaden för varje måltyp beräknas fram genom att måltypens 

kostnad divideras med antalet avgjorda mål för måltypen (Engdahl, 2012). 

 

Domstolsmålen i arbetet tillhör samtliga måltypen ”övriga tvistemål. År 2011 var styckkostnaden för ett övrigt 

tvistemål 25 281 kr (Lindgren, 2012). 
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7. Analys 
I tabell 2 redovisas tidsåtgång och leveranstid för domstolsmålen och fastighetsbestämningarna. Tidsåtgången 

för domstolsmålen är avrundad till hela timmar. 

Tabell 2. Tidsåtgång domstolsmål och fastighetsbestämningar 

Mål‐/ärendenummer  Typ av servitut  Tidsåtgång (h)  Leveranstid 
(månader) 

T 3554-07 Brygg- och båtplatsservitut 73 (uppskattning)  33 

T 779-09 Båtplatsservitut 37 (uppskattning)  12 

T 2279-11 Vägservitut 39 (uppskattning)  14 

T 2069-10 Vägservitut 25 (uppskattning)  4 

T 1018-05 Vägservitut 59 (uppskattning)  40 

 Genomsnittlig tidsåtgång 
Domstolsmål 

47  20,6 

AB083223 Bad- och båtplatsservitut 31,0  6 

AB01429 Strandplatsservitut 21,0  25 

N02647 Båtplatsservitut 20,2  7 

O051825 Bryggservitut 18,5  12 

N06945 Vägservitut 13,5  10 

N06363 Vägservitut 19,0  2 

O061722 Vägservitut 34,7  11 

F11761 Vägservitut 24,0  7 

Z041119 Vägservitut 15,5  21 

Z03442 Vägservitut 35,2  76 (avvikande) 

 Genomsnittlig tidsåtgång 
Fastighetsbestämning

23,26  11,2 

 

Att tidsåtgången beror på hur pass komplicerat och omfattande ett mål eller en fastighetsbestämning är natur-

ligt. En annan viktig faktor är myndigheternas sammansättning. Både förrättningslantmätaren och domarna är 

experter inom sitt område, men antalet personer som är involverade i handläggningen är fler i ett domstolsmål. 

LM består normalt av förrättningslantmätare. Fram till huvudförhandlingen består rätten av en domare, men 

sen inför huvudförhandlingen kan rätten utökas till tre domare (Ekbäck, 2000). I två av de fem domstolsmålen 

som har studerats består rätten av tre domare. Därutöver har framförallt notarierna vid tingsrätten en bety-

dande roll i domstolsprocessen. 

 

Leveranstiden definieras som tiden från tidpunkten från stämningsansökan respektive ansökan om fastighets-

bestämning till tidpunkten för tingsrättens dom respektive LM:s fastighetsbestämningsbeslut. Om man bortser 

från förrättningen med ärendenummer Z03442, som är väldigt avvikande, är leveranstiden i genomsnitt 9,4 

månader längre för fastighetsbestämningarna. En möjlig förklaring till det kan vara officialprincipen, som in-

nebär att LM har en utredningsskyldighet och att de är de som driver utredningen framåt. LM är inte beroende 

av parternas agerande. Vid en domstolsprocess är det parterna som har huvudansvaret för att driva utredningen 
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framåt medan tingsrätten ansvarar för processledningen (Ekbäck, 2000). Att parterna fördröjer processen syns 

i dagboksbladen för domstolsmålen där ombuden begär anstånd och där den muntliga förberedelsen och hu-

vudförhandlingen skjuts vid några tillfällen upp på begäran av ombuden. I t.ex. målet T 3554-07 ställs huvud-

förhandlingen in dagen innan p.g.a. att ett ombud har blivit sjuk och huvudförhandlingen skjuts upp. Ett nytt 

datum för huvudförhandling bestäms och kallelse går ut, men ett ombud och ett vittne uppger sedan att det inte 

kan närvara. Huvudhandling hålls till slut tre månader senare än vad som ursprungligen var tänkt. Vid en dom-

stolsprocess är parternas närvaro generellt sätt mycket viktig vid sammanträdet för den muntliga förberedelsen 

och huvudförhandlingen, då det underlättar förlikningsdiskussioner. Vid en lantmäteriförrättning är det av 

något mindre vikt att sakägarna är närvarande och sammanträdet kan genomföras i en sakägares frånvaro. En 

annan orsak till att domstolsmålen har dragit ut på tiden är att beslut under rättegång har överklagats till hov-

rätten, vilket är fallet i målet T 1018-05. Det tog 12 månader för hovrätten att handlägga överklagandet, vilket 

försenade tingsrättens handläggning. 

 

I tabell 3 redovisas kostnader för domstolsmålen och fastighetsbestämningarna. 

Tabell 3. Kostnad domstolsmål och fastighetsbestämningar 

Mål-
/ärendenummer 

Typ av servitut Kostnad för par-
ter (kr) 

Kostnad för staten 
(kr) 

Total  
kostnad (kr) 

T 3554-07 Brygg- och båtsplatsser-
vitut 

312 540 28 692 (uppskattning) 341 232 

 T 779-09 Båtplatsservitut 71 675 15 684 (uppskattning) 87 359 
T 2279-11 Vägservitut 164 018 16 669 (uppskattning) 180 687 
T 2069-10 Vägservitut 108 873 12 318 (uppskattning) 121 191 
T 1018-05 Vägservitut 140 948 25 707 (uppskattning) 166 655 

 Genomsnittlig kostnad 
Domstolsmål 

159 611 16 814 (uppskattning) 176 425 

AB083223 Bad- och båtplatsservitut 39 168 0 39 168 
AB01429 Strandplatsservitut 22 156 0 22 156 
N02647 Båtplatsservitut 21 463 0 21 463 
O051825 Bryggservitut 19 990 0 19 990 
N06945 Vägservitut 14 995 0 14 995 
N06363 Vägservitut 20 000 0 20 000 
O061722 Vägservitut 30 228 0 30 228 
F11761 Vägservitut 32 335 0 32 335 

Z041119 Vägservitut 16 293 0 16 293 
Z03442 Vägservitut 40 285 0 40 285 

 Genomsnittlig kostnad 
Fastighetsbestämning 

25 691 0 25 691 
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Vid en domstolsprocess får den som anses vara den förlorande parten både betala sina egna och motpartens 

rättegångskostnader. Siffrorna i kolumnen ”Kostnad för parter” är för domstolsmålen de belopp som den förlo-

rande parten i domstolsprocesserna dömts att betala och för fastighetsbestämningarna förrättningskostnaden 

för förrättningarna. Som man kan se i tabell 3 är ombudskostnaderna väldigt höga för domstolsmålen. En för-

klaring är ombudens höga timtaxor, som enligt Per Backström är mellan 1200-2500 kr/timme exkl. moms. 

Ombudens timtaxor är högre än LM:s timtaxor och enbart det antal timmar som ombudet debiterar är i vissa 

domstolsmål dubbelt så många LM har debiterat. I t.ex. målet T 2279-11 har ett av ombuden en timtaxa på 

1205 kr exkl. moms och totalt har de två ombuden i målet lagt ner 102,8 timmar i målet. Det är nästan 100 

timmar fler än vad LM har debiterat i genomsnitt för de 10 fastighetsbestämningarna. Vid en fastighetsbe-

stämning får däremot inte sakägarna ersättning för t.ex. resekostnader och ombudskostnader (Ekbäck, 2009). 

Om det förekommer sådana kostnader i fastighetsbestämningsförrättningarna, vilket det verkar göra i t.ex. 

AB01429, syns de kostnaderna inte i denna sammanställning. Andra kostnader som inte syns i sammanställ-

ningarna är de osynliga kostnader som drabbar parterna i en domstolsprocess eller en förrättning. Att vara part 

i t.ex. en domsolsprocess kan vara jobbigt på ett personligt plan särskilt om motparten är närstående eller om 

frågan har ett stort ekonomiskt eller individuellt värde. Parterna kanske får t.ex. sömnproblem, vilket påverkar 

deras vardagliga liv. 

 

Två andra jämförbara data är den genomsnittliga förrättningskostnaden för fastighetsbestämningar och styck-

kostnaden för övriga tvistemål. Den genomsnittliga förrättningskostnaden för fastighetsbestämningar var år 

2011 27 068 kr (Olsson, 2013). Styckkostnaden för övriga tvistemål år 2011 var 25 281 kr (Lindgren, 2012). 

Båda dessa siffror ska dock tas med ”en nypa salt” enligt Domstolsverket och Lantmäterimyndigheten. I un-

derlaget för beräkning av den genomsnittliga förrättningskostnaden för fastighetsbestämningar och styckkost-

nad för övriga tvistemål ingår många typer av fastighetsbestämningar och övriga tvistemål. Vid genomgång av 

LM:s förrättningsarkiv och tingsrätternas målförteckningar var antalet fastighetsbestämningar och tvistemål 

som berör servitut inte särskilt många, vilket innebär att den genomsnittliga förrättningskostnaden för fastig-

hetsbestämningar som berör servitut och styckkostnaden för tvistemål som berör servitut inte nödvändigtvis är 

lika stora eller små. 

 

Tabell 3 visar att kostnaderna för staten i domstolsmålen är lägre än förrättningskostnaderna. En förklaring är 

att avgifterna vid förrättningar är konstruerade så att full kostnadstäckning uppnås, vilket inte är fallet för de 

uppskattade kostnaderna för staten i domstolsmålen. Styckkostnaden för övriga tvistemål år 2011 är högre än 

de uppskattade kostnaderna för staten i domstolsmålen, vilket bekräftar att de uppskattade kostnaderna i dom-

stolsmålen egentligen borde vara större. 
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8. Slutsatser 
I arbetet har tvistemål och fastighetsbestämningar jämförts utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Domstols-

målen verkar, inte helt förvånande, vara mer tidskrävande. I genomsnitt är tidsåtgången i tvistemålen dubbelt 

så stor som tidsåtgången i fastighetbestämningarna. När det gäller kostnaderna är de totala kostnaderna mycket 

större i tvistemålen än i fastighetsbestämningarna. 

 

Hur tidskrävande domstolsmålen exakt är, är svårt att veta och uppskatta. Främst p.g.a. att personalen vid 

domstolarna inte tidsredovisar på samma sätt som förrättningslantmätarna gör och då det är svårt i efterhand 

att göra bra uppskattningar av tidsåtgången. Målen är även olika omfattande och komplicerade vilket gör det 

svårare att göra generella uppskattningar av tidsåtgången. Organiseringen och arbetssätten varierar även vid 

tingsrätterna vilket också gör det svårare att göra generella uppskattningar. Samtidigt kan även de enskilda 

förrättningslantmätarna på de olika kontoren arbeta och debitera på olika sätt, vilket innebär att tidsåtgången 

och kostnaderna för fastighetsbestämningarna inte behöver stämma till 100 procent heller. 

 

Att domstolsmål är tids- och kostnadskrävande beror på att domstolen utför en stor arbetsinsats och att dom-

stolens arbetsinsats ökar än mer om antalet domare i målet utökas till tre. Parternas ombud utför också en stor 

arbetsinsats, vilket bidrar till att tvistemålen blir tids- och kostnadskrävande. Som vi kan se i målet T 3554-07 

kan t.o.m. ombuden lägga ner för mycket arbete än vad som anses vara nödvändigt. Ombudet har ju inget di-

rekt intresse av att hålla ner kostnaderna då mer arbete innebär mer pengar, vilket nog gör att ombudskostna-

derna kan ”springa iväg”. LM fakturerar sakägarna för kostnaderna för förrättningen och skulle LM överarbeta 

förrättningarna skulle troligtvis fler överklaganden komma in och sakägarnas förtroende för LM försämras. 

För LM är det viktigt att sakägarna har ett högt förtroende för myndigheten och handläggningen av förrätt-

ningarna sker på rättsäkert och utförligt sätt. Det är ju även LM som ansvarar för utredningen vid förrättningar, 

vilket innebär att de har större möjlighet att påverka tidsåtgången och kostnaderna i en förrättning än vad en 

domstol har i en domstolsprocess, där processen är beroende till stor del av vad parterna gör. 

    

En annan bidragande orsak till att domstolsmålen är mer tidskrävande och att det blir stora ombudskostnader 

är att domstolsmålen generellt verkar vara mer infekterade än fastighetsbestämningarna. Till skillnad från 

sakägarna vid en fastighetsbestämning kan parterna i ett tvistemål själva lösa tvisten utan inblandning av myn-

digheter genom att komma överens om en ändring av avtalsservitutet, men det har de dock inte lyckats med 

och det har heller inte gått att förlika parterna i något under domstolsprocessens gång. Istället har parterna valt 

att processa mot varandra, vilket leder till höga ombudskostnader som någon till slut måste betala. Det borde 

innebära att de är beredda att riskera mycket för att vinna tvisten. I två av domstolsmålen har t.ex. polis varit 

inblandade och parterna har ”jävlats” med varandra genom att sätta upp fysiska hinder och troligtvis är väl inte 
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grannsämjan inte den bästa om parterna möts i domstolen. Samtidigt valde jag just de här målen ut p.g.a. att de 

gick hela vägen till fällande domar och inte t.ex. förlikades för att de skulle kunna jämföras med fastighetsbe-

stämningar där fastighetsbestämningsbeslut hade fattats. 

 

En annan faktor som brukar ha betydelse för tidsåtgång och kostnad är vad servituten berör och fastigheternas 

läge. T.ex. det faktum att en fastighet i Stockholms skärgård, där markpriserna är höga, har ett bryggservitut 

brukar ha stor betydelse för fastighetens värde. Det kan medföra komplicerade och omfattande domstolsmål 

och fastighetsförrättningar. Detta kan även urskiljas bland domstolsmålen där t.ex. T 3554-07 har höga om-

budskostnader och bland fastighetsbestämningarna där AB083223 både har mycket fakturerad tid och hög 

förrättningskostnad. Däremot gäller detta inte för de två förrättningarna som berör båtplatsservitut och brygg-

servitut på västkusten. De har tvärtom låg tidsåtgång och kostnad. 

 

För att minska tidsåtgången och kostnaderna för domstolsprocesserna tror jag att det är viktigt att tingsrätterna 

tar en mer drivande roll i domstolsprocessen. Att de verkar för att tiden från stämningsansökan till sammanträ-

det för den muntliga förberedelsen blir kort, att de är restriktiva med anståndsbegäranden och att de vid sam-

manträdet för den muntliga förberedelsen gör ett schema för den fortsatta domstolsprocessen som de sedan 

verkar för att parterna ska följa. Förhoppningsvis görs det redan till stor grad idag. 

 

En lagändring som gör det möjligt för LM att även pröva ansökningar gällande fastighetsbestämning som be-

rör avtalsservitut vore också ett sätt att minska kostnaderna för staten och parterna, vilket stöds av undersök-

ningen i arbetet. Förrättningslantmätaren har den juridiska kompetensen och avtalsservitut kan ju fastställas i 

samband med annan fastighetsbildningsåtgärd, vilket innebär att förrättningslantmätaren redan idag fastställer 

avtalsservitut ibland. 
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Bilaga 1 

Budget: Stockholms tingsrätt 
Budgetpost 2012 2013 

   Årsarbetskraf-
ter  Kostnad 

   Årsarbetskraf-
ter Kostnad 

110 Lönekostnader   -     6 760     -     6 641   

1100 Tekniska råd         

1101 Löner ordinarie domare            36,8         38 374               36,0         37 903     

11012 Löner chefer dömande verksamhet              5,2           8 031                 6,0           8 424     

11013 Vice ordförande         

11014 Löner pensionerade domare              3,3           3 405                 1,0              682     

1102 Godkända assessorer              1,0              852                 1,0              857     

1103 Fiskaler (egenfinansierade)         

1104 Beredningsjurister/ Föredragande              9,8           6 065               11,0           6 383     

1105 Notarier            64,0         29 931               63,0         29 330     

11052 Löner sommarnotarier              0,7              309         

1106 Berednings- och domstolssekreterare            67,0         33 963               72,0         37 027     

1107 Löner administrativ personal            22,9         13 309               22,9         14 088     

11071 Löner övrig administrativ personal              4,6           2 691                 4,5           2 784     

11072 Löner servicepersonal              3,6           1 683                 3,6           1 600     

112 Delpensioner              58                 60    

113 Regional samverkan   -     3 650       -     3 657     

140 Helgförhandling         1 203             1 100     

116 Fiskaler (utbildningsplatser)              9,9                 11,0       

Totalt lönekostnader   129 464   129 940 

Övriga förvaltningskostnader  +  29 676 + 28 000 

Summa totala kostnader  =  159 140 = 157 940 

Ekonomiskt resultat 2012 2013 
Ingående överföringsbelopp 1 500 0 

Budget domstolen 156 041 156 474 

Engångsbelopp 2 350   

Myndighetens totala budget 159 891 156 474 
Beräknat utfall  159 140 157 940 

Överskott/underskott 751 -1 466 

Max/min överföringsbelopp (1,5 % av ram) 2 341 2 347 
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Utfall 2012: Stockholms tingsrätt 

  Årets resultat 

Summerade budgetposter Rev  
budget Prognos Utfall   

Lönekostnad ordinarie domare 49 224 49 970 49 970 102% 

Lönekostnad icke ordinarie domare 1 140 1 117 1 117 98% 

Lönekostnad beredningsorganisation 37 817 36 168 36 168 96% 

Lönekostnad domstolssekr och administration 52 166 51 452 51 452 99% 

Övriga lönekostnader -7 415 -7 505 -7 505 101% 

Förvaltningskostnader 28 406 29 789 29 789 105% 

Totalt 161 338 160 990 160 990 100% 

Budget: Hudiksvalls tingsrätt 
Budgetpost 2012 2013 

   Årsarbetskraf-
ter Kostnad 

   Årsarbetskraf-
ter Kostnad 

110 Lönekostnader              79                85   

1100 Tekniska råd         

1101 Löner ordinarie domare              5,0           5 104               5,0           5 168   

11012 Löner chefer dömande verksamhet              1,0           1 409               1,0           1 416   

1103 Vice ordförande         

11014 Löner pensionerade domare            276              144   

1102 Godkända assessorer         

1103 Fiskaler (egenfinansierade)         

1104 Beredningsjurister/ Föredragande         

1105 Notarier              6,1           2 826               5,4           2 527   

11052 Löner sommarnotarier         

1106 Berednings- och domstolssekreterare              7,1           3 503               8,1           3 807   

1107 Löner administrativ personal              3,9           1 643               3,9           1 580   

11071 Löner övrig administrativ personal         

11072 Löner servicepersonal         

112 Delpensioner         

113 Regional samverkan         

140 Helgförhandling            299              320   

116 Fiskaler (utbildningsplatser)         

Totalt lönekostnader       15 139         15 047   

Övriga förvaltningskostnader  +        3 023    +        3 173   

Summa totala kostnader  =      18 162    =      18 220   
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Ekonomiskt resultat 2012 2013 
Ingående överföringsbelopp 216 224 

Budget- och planeringsram 18 170 18 220 

Engångsbelopp         

Myndighetens totala budget 18 386 18 444 
Beräknat utfall  
(Länkat från totala kostnader) 

18 162 18 220 

Överskott/underskott 224 224 

      
Max/min överföringsbelopp (1,5 % av ram) 273 273 

Utfall 2012: Hudiksvalls tingsrätt 
  Årets resultat 

Summerade budgetposter Rev  
budget Prognos Utfall   

Lönekostnad ordinarie domare 6 843 6 784 6 784 99% 

Lönekostnad icke ordinarie domare 0 0 0 0% 

Lönekostnad beredningsorganisation 2 863 2 844 2 844 99% 

Lönekostnad domstolssekr och administration 5 235 5 203 5 203 99% 

Övriga lönekostnader 385 357 357 93% 

Förvaltningskostnader 3 131 3 098 3 098 99% 

Totalt 18 456 18 287 18 287 99% 
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Bilaga 2 

 


