
 
 
 

 
 
 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 255 
Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp 
Mark- och fastighetsjuridik 
 

	   
Författare:  Handledare: 
   Davan Nasberg 
 

 
Stockholm 2013 

Hans Mattsson 

   
 

 

 
 
 
 

Fastighetsanknutna processer  
- En jämförande studie kring marklagstiftning i Irak 

 
 
 
 

 
 

  



 

 2 

 
Master of Science thesis 

 

  
  Title Property related processes - A comparative 

study regarding land legislation in Iraq 
Author Davan Nasberg 
Department Real Estate and Construction Management 
Master Thesis number 255 
Supervisor Hans Mattsson 
Keywords Property related processes, land legislation, 

Iraq, Kurdistan, buy, subdivision, building 
permit 

   
Abstract 
 
To buy, subdivide and apply for a building permit regarding a property are three common 
property related processes. One way to improve a country's system is to compare it with 
another. The countries can then benefit from the outcome. Such comparisons are common in 
countries where laws and society are largely comparable to each other. In this study, the 
Swedish and the Iraqi systems are presented and then compared with each other. 
 
Sweden and Iraq differ from each other in many ways. Iraq has a larger and more densely 
inhabited population, a much lower standard of living and have been victims of dictatorship 
for over 50 years. The country can be described as divided with different conditions. 
Kurdistan in the north is a peaceful haven with great potential of development, while 
everyday life for people in other parts of the country consists of violence and misery. 
 
In the essay, I have explained how the two countries' legislative interpret the term "property". 
Among other things, the impact of religion and the possibility of joint properties are 
described. To make a comparison possible, where the term cannot be interpreted differently 
depending on the country, the study formed a viable common term. 
 
The Iraqi processes are less developed in comparison to the Swedish. The buying process in 
Iraq is a complex procedure where several instances have to give its approval, while the 
subdividing process seems rather simple. Shortcomings for the building permit process 
include the fact that the society in general is undeveloped. Things that are taken for granted in 
the western world, such as water and electricity cannot be taken for granted in the same way 
in Iraq. 
 
Another phenomenon that is not as widespread in Sweden is corruption. In Sweden 
regulations and bylaws are respected to most and bribery is not common, according to studies. 
In Iraq, almost everything is made easier, including the aforementioned processes, through a 
wide network of contacts and bribery. A priority is made, where bribes can lead to the 
processing time being reduced and employees are given an incentive to work harder and more 
efficiently. 
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Sammanfattning 
 
Att köpa, stycka av och ansöka om bygglov för en fastighet är tre vanliga fastighetsanknutna 
processer. En väg till förbättring av ett lands system är att jämföra det med ett annat så att 
landet sedan ska kunna dra nytta av resultatet. Sådana jämförelser är vanligt förekommande 
för länder vars lagstiftning och samhällsutveckling till stor del är jämbördiga. I denna studie 
presenteras de svenska och irakiska systemen för att därefter jämföras med varann. 
 
Sverige och Irak skiljer sig från varandra på många sätt. Irak har en större befolkningsmängd, 
är mer tätbefolkat och har en mycket sämre levnadsstandard än Sverige och har letts av en 
diktator i över 50 år. Landet kan beskrivas som splittrat med olika förutsättningar. I Kurdistan 
i norr ligger en fredlig oas med stor utvecklingspotential, medan vardagen i övriga delar av 
landet kantas av våldsdåd och elände. 
 
I uppsatsen har jag redogjort för hur de båda ländernas lagstiftning tolkar begreppet 
”fastighet”. Bland annat beskrivs inverkan från religion och möjlighet till samfällda 
fastigheter. För att en jämförelse ska kunna ske, där begreppet inte tolkas olika beroende på 
land, framställs en för studien gångbar gemensam benämning. 
 
De irakiska processerna är inte lika utvecklade i jämförelse med de svenska. Köpprocessen i 
Irak vittnar om en komplicerad procedur där flertalet instanser måste ge sitt godkännande, 
medan avstyckningsprocessen motsatsvis verkar för simpel. Bygglovsprocessens brister ligger 
främst i att samhället i överlag är outvecklat. Saker som tas för givet i väst, som exempelvis 
vatten och elektricitet är inte alls lika självklart i Irak. 
 
Ett annat fenomen som inte är lika utbrett i Sverige är korruption. I Sverige respekteras 
reglementen och stadgar till allra högsta grad och mutor är inte vanligt förekommande enligt 
undersökning. I Irak underlättas det mesta, inklusive nämnda processer, via ett brett 
kontaktnät och mutor. En prioritering sker, där mutor kan leda till att tidsåtgången minskar 
och där anställda får ett incitament till att arbeta hårdare och mer effektivt. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsbranschen i allmänt är utifrån många aspekter viktig för ett land. Att bedriva handel 
med fastigheter för privat bruk samt att kunna bygga nytt kan betyda en del för ekonomin och 
således för utvecklingen av landet, ett exempel på ett sådant land är USA.1 Fastighetsanknutna 
processer ser olika ut beroende på vart man befinner sig. Vissa länder är väl utvecklade med 
ett väl fungerande system medan andra länder knappt har en fungerande marklagstiftning. Det 
senare förekommer i en hög grad hos vissa u-länder. Det svenska systemet anses vara 
framgångsrikt och är en förebild för många andra länder gällande processer som köp och 
försäljning2. Detta åskådliggörs via studier där olika system jämförs med det svenska 
systemet. Att jämföra olika system ur olika aspekter kring en viss fråga har visat sig vara 
verkningsfullt i arbetet för effektivisering och har bland annat använts för 
doktorsavhandlingar, tidskriftsartiklar o.s.v., se till exempel Real Property Processes: An 
explorative study of property institutions in Belarus3. 
 
Många länder saknar effektiva system och i en del av dem finns extrem korruption som 
påverkar effektivitet och faktiska möjligheter att få de tillstånd som behövs för ändamålet. Ett 
sådant land är Irak som ofta nämns bland de allra mest korrumperade länderna när dessa 
listas4. Landet har på grund av rådande och tidigare politiska läge varit frekvent 
förekommande i media de senaste åren där mycket fokus handlat om olika krigskonflikter. 
När nu läget lugnat ner sig till en viss del kan vardagslivet steg för steg börja sättas igång 
igen. Vidare är landet muslimskt vilket också har inverkan på lagstiftning5. 
 
Med bakgrund av detta vore det av allmänt intresse att reda ut hur marklagstiftningen i landet 
ser ut genom att med Sverige som utgångspunkt jämföra olika fastighetsanknutna processer.  
 
I en studie av detta slag måste beaktning tas till att de två olika länderna mestadels har helt 
olika förutsättningar i många avseenden när det gäller samhällsrelaterade traditioner och 
regler. Något som kan anses bidra till effektivisering i en fråga behöver inte nödvändigtvis 
vara möjligt att tillämpa i Irak bara för att det är applicerbart i Sverige och vice versa. 
Exempel på sådana skillnader kan gälla tillämpning och faktisk effekt av lagstiftning. Det som 
regleras i lagstiftningen följs inte alltid fullt ut i vissa länder, utan ibland gäller ”djungelns 
lag” där normer, kultur, korruption och andra påverkande fenomen har mer inverkan på 
samhället än rättsväsendet. Detta illustreras i en undersökning där Transparency International 
jämför hur mycket olika länder följer sina regelverk. Enligt undersökningen respekteras och 
följs svensk lagstiftning till hundra procent, medan Irak ligger på två procent. I 
undersökningen framhålls bland annat respekt för äganderätt.6 Vidare har, som tidigare 
nämnts, även religion stor inverkan på olika länders system. Med beaktning av detta, är det 
således viktigt att redogöra för en översiktlig bakgrundsinformation rörande de två länderna. 
 
                                                
1 Amadeo, K. 2012 
2 Mattsson, H., 2009, s. 212-214 
3 Vaskovich, M., 2012 
4 Transparency International, 2012 
5 Sait, S., & Lim, H., 2005, s. 12 
6 Transparency International, 2012 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Arbetet går ut på att steg för steg redogöra för hur köp-, avstycknings- och bygglovsprocessen 
ser ut i Sverige respektive Irak för att kunna jämföra dessa två och se hur de skiljer sig åt. 
Syftet är att åskådliggöra de brister som finns i det irakiska systemet och med hjälp av det 
svenska systemet visa på hur förbättringar kan genomföras. Målet med arbetet är att slutligen 
få fram ett förslag på effektivisering av de olika processerna i landet med hänsyn till 
besparing av tid. Förhoppningen är att därigenom få fram någon sorts diskussion kring 
systemet.  
 
Olika aspekter kan tas hänsyn till vid jämförelser mellan olika system. Denna studie kommer 
fokusera på hur en generell förbättring av systemen kan ske och på hur processerna kan bli 
mer tidseffektiva. Med hänsyn till arbetsmängd kommer det här arbetet att avgränsas och 
problemställningen formuleras på följande sätt: 
 

• Hur ser förfarandet ut för följande tre processer i Irak? 
 

o Köp av fastighet 
o Avstyckning av fastighet 
o Ansökan om bygglov 

 
• På vilka sätt kan det irakiska systemet allmänt förbättras och bli mer tidseffektivt för 

nämnda processer? 
 
Resultatet av jämförelsen skall belysa olika angreppssätt i det svenska systemet som det 
irakiska systemet kan ha användning för och som leder till förbättring och effektivisering. 
Liknande studier har som sagt genomförts, men inte med ett u-land som Irak involverat, utan 
oftast sker dessa mellan exempelvis två länder i Europa. 

1.3 Metod och avgränsning 
Till en början sker en redogörelse av bakgrundsfakta för Sverige och Irak, vilket är viktigt för 
att få en grundförståelse för hur länderna ser ut. Därefter redogörs för den svenska 
lagstiftningen kring förfarandet vid köp, avstyckning och bygglov. Detta genom att studera 
existerande litteratur. Samma sak sker för det irakiska systemet men här kan svårigheter 
uppstå då jag inte kan arabiska och då litteraturen är bristfällig. Utöver detta kan jag tänka 
mig att det är svårt att förstå den irakiska kulturen, irakiska normer o.s.v. Med bakgrund av 
detta, valde jag att resa till landet för att dels utföra intervjuer med nyckelpersoner med 
inflytande och god insikt, men även för att prata med vanligt folk och få deras intryck. Med 
vanligt folk avses vänner, bekanta och släktingar som bor i området. Med dessa fördes 
allmänna samtal rörande vardagsliv och deras tolkningar av hur lagar och regler fungerar i 
verkligheten. Detta gjordes för att få klarhet i hur processen formellt enligt lag ska gå till samt 
hur den i realiteten brukar gå till.  
 
Nämnda nyckelpersoner kunde inte nås såvida man inte haft ett ändamålsenligt 
kontaktnätverk. Därför togs kontakt med människor som kunde tänkas förfoga över ett sådant. 
Denna kontakt togs i det initiala skedet och med så stort antal bekanta som möjligt som kunde 
tänkas ha det kontaktnätverk som behövs för denna typ av intervjuer. Dessa personer har även 
hjälpt till med att översätta, tolka och i övrigt undvika missförstånd. 
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Den stad som besöktes var Dohuk, belägen i de kurdiska delarna i norra Irak. På plats togs 
kontakt med universitet, kommunkontor, planmyndighet och skattemyndighet. Universitetet 
tillhandahöll kontaktuppgifter till personer vid Dohuk kommuns huvudkontor som kunde 
tänkas hjälpa mig. Därefter besöktes kontoret och samtal hölls med mark- och 
exploateringsingenjörer. Dessutom besöktes ett lokalt kommunkontor på den västra sidan av 
staden. Via dessa besök fick jag information om bygglovs- och avstyckningsprocessen. 
Planmyndigheten och skattemyndigheten kom jag i kontakt med via vänner. Hos dessa 
myndigheter fick jag möjlighet att tala med direktörer med beslutsansvar där information 
rörande involvering av dessa myndigheter i berörda processer tillhandahölls. Därutöver fick 
jag allmän information om hur mark- och fastighetsutvecklingen sett ut i området på senare 
tid. Både samtalen med vanligt folk och med nyckelpersonerna kom således att bestå av 
förklaringar av system samt diskussioner. I och med att intervjuerna skett i Kurdistan, gäller 
informationen som mottagits från dessa i första hand för detta område. 
 
I rapporten redogörs därefter för begreppet ”fastighet” och för hur de två länderna tolkar det. 
Därefter görs själva jämförelsen där köp- bygglovs- och avstyckningsprocessen för de båda 
länderna illustreras genom att använda mig av en modell som steg för steg förklarar hur 
förfarandet går till. Detta för att enklare kunna jämföra de två länderna. Därefter ger jag 
förslag på hur (om) jag tycker att det irakiska systemet skulle kunna förbättras rent allmänt 
och bli mer effektivt, med hänsyn till tid.  
 
Studien kommer att genomföras kvalitativt vilket innebär att djupgående analyser kommer att 
ske. Detta då jag har intresse av att få veta exakt hur de olika systemen ser ut för att sedan 
kunna skilja dem åt. Kvantitativa förfaranden som massinsamling av statistik eller liknande 
kommer ej att utföras då sådan typ av insamling inte är relevant för arbetet. Vidare är arbetet 
avgränsat till att gälla tätort p.g.a. osäkerhet rörande hur mycket regler i ett område utanför 
tätort varierar från ett annat.  
 

1.4 Disposition 
Efter introduktionen i det första kapitlet kommer bakgrundsfakta om de båda länderna 
presenteras i kapitel 2. Kapitel 3 redogör för tolkning av begreppet ”fastighet” i de båda 
länderna och i kapitel 4 sker jämförelserna länderna emellan. I kapitel 5 sker därefter en 
analys och diskussion kring resultatet och till sist ges slutsatser av detta examensarbete i 
kapitel 6.  
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2 Bakgrundsfakta om länderna  
 
Även om det kan tyckas självklart för en svensk hur Sverige är uppbyggt, behöver en 
översiktlig redogörelse ske för att få en helhetsuppfattning av hur olika bakgrund de två 
länderna har. På så vis kommer sedan flera olika aspekter kunna tas i beaktande vid en 
jämförelse och en mer rättvis analys ske.  

2.1 Sverige 
Konungariket Sverige ligger, med sina ungefär 9 miljoner invånare, på plats 92 när det 
kommer till störst folkmängd bland världens länder. Med en area på ca 450 000 km2 innebär 
det att det rymmer 20 invånare per km2, vilket kan tyckas vara glest. År 1523 blev landet 
självständigt och sedan år 1995 har man varit medlemmar i Europeiska Unionen (EU).7 
Sverige kallas för en ”konstitutionell monarki”8 och räknas ofta till de mest demokratiska 
länderna i världen9. Efter att ha varit en krigsmakt på 1600-talet, har Sverige de senaste två 
århundradena inte deltagit i krig, bland annat intogs en neutral ställning i de båda 
världskrigen.10 
 
Sveriges landareal består till över hälften av skog11 samt åker-, äng- och fjällandskap. När det 
kommer till religion, är de allra flesta svenskar formellt sett kristna, men minoriteter med 
andra religiösa trosuppfattningar finns också. Det kan dock diskuteras hur pass religiösa 
många av svenskarna egentligen är.12 

2.2 Irak 
Irak är ett land beläget i mellanöstern med ungefär 32 miljoner invånare, vilket innebär att 
landet ligger på plats 39 i världen när det kommer till folkmängd. Landytan ligger på ca 440 
000 km2, vilket innebär att det rymmer ungefär 73 invånare per km2. Enligt detta mått är 
således Irak ungefär 3,5 gånger mer tätbefolkat än Sverige. Till stora delar består landet av 
vida slätter av öken, men i norr är området bergigt och mot den sydostliga gränsen till Iran 
finns sumpmark.13 
 
Landet förklarades självständigt år 1932 efter att tidigare ha tillhört det Ottomanska riket och 
utropades år 1958 officiellt till en republik. Det senare kan diskuteras då makten mestadels 
innehafts av först officerare, men framförallt Baath-partiet och dess mest kände diktator 
Saddam Hussein. Efter störtandet av Hussein har en regering valts på demokratisk väg år 
2006.14 Begreppet ”demokratisk” kan dock inte med säkerhet anses hållbart i anknytning till 
Irak. Landet är inte ens bland de 100 mest demokratiska länderna i världen15 och 
korruptionsnivån är i vissa fall extrem16. 
                                                
7 The Central Intelligence Agency, 2013 
8 Ibid 
9 The Economist Intelligence Unit, 2012 
10 The Central Intelligence Agency, 2013 
11 Skogsstyrelsen, 2013 
12 The Central Intelligence Agency, 2013 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Transparency International, 2012 
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Irak är idag en federal stat som är splittrad med många viljor och mycket oenighet. 
Befolkningen består i huvudsak av tre olika grupper, shia-muslimer, sunni-muslimer och 
kurder. Situationen mellan landets arabiska shia- och sunnimuslimer är synnerligen 
infekterad. De har svårt att komma överens om bland annat maktfördelning och dagliga 
rapporter vittnar om många våldsdåd och dödsfall trots försök till överenskommelse.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bild 1. Iraks uppdelade population18 

2.2.1 Kurdistan 
 
Av Iraks ca 32 miljoner invånare, beräknas omkring 15-20%, ca 5-7 miljoner vara kurder.19 
Dessa lever huvudsakligen i norra delen av Irak, södra Kurdistan och betraktar sig själva som 
del av ett framtida ”Stor-Kurdistan”. Utöver norra Irak skulle ett sådant land huvudsakligen 
bestå av sydöstra Turkiet, nordöstra Syrien samt nordvästra Iran, eller som man i området 
säger: norra, västra, och östra Kurdistan. När det gäller befolkningsmängd i området, varierar 
olika källor från varandra, men ofta uppskattas den till ungefär 35 miljoner20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Muir, J., 2013 
18 BBC, 2006 
19 The Central Intelligence Agency, 2013 
20 Landguiden, 2012 
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Bild 2. Kurdistan21 
 
För tillfället fungerar Irakiska Kurdistan som ett eget land. Där bedrivs ett autonomt självstyre 
med bland annat eget parlament och egen arme. All makt i området har det demokratiskt 
valda, och av den irakiska konstitutionen godkända, Kurdistan Regional Government, KRG. 
Landet Irak har således inget att säga till om när det kommer till hur folket i de kurdiska 
delarna ska leva. Det är istället KRG som bestämmer om och i sådana fall, till vilken grad 
man vill samarbeta med Irak.22 Därutöver är den kurdiska befolkningen även representerad 
med mandat i det irakiska parlamentet, där flera inflytelserika poster innehas. Exempel på 
sådana poster år 2010 är president, vice premiärminister och utrikesminister.23 
 
Området har nästan helt och hållet skonats från våldsdåd sedan Irakkrigets början. Exempelvis 
har inte en enda soldat från koalitionsstyrkorna dödats eller någon utlänning kidnappats sedan 
2003 inom de av KRG styrda områdena i Irak. Istället kan kurderna tillsammans med diverse 
minoriteter, som exempelvis assyrier, kaldéer och turkmener leva fridfullt trots olika 
religionstillhörigheter.24 
 
Kurderna blickar ofta mot väst när det kommer till samhällsutveckling och området är 
liberalare än övriga Irak.25 I övrigt är området rikt på olja och sedan några år tillbaka sker en 
väldig byggboom här. I folkmun kallas Irakiska Kurdistan ofta för ”nya Dubai” med avseende 
på den explosionsartade utvecklingen av byggen och att turismen till området blomstrat samt 
att internationella investeringar blivit alltmer förekommande.26  
 
I Kurdistan pratar man uteslutande kurdiska även om arabiska förstås av de flesta. Dessutom 
brukar officiella dokument och handlingar vara skrivna på arabiska.27  

                                                
21 Kokhaviv Publications, 2003 
22 The Other Iraq, 2013 
23 Iraq Business News, 2010 
24 The Other Iraq, 2013 
25 Laub, K., 2013 
26 Maher, A., 2013 
27 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
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3 Fastighetsbegreppet 
 
När man jämför två länder med så olika utvecklingsgrad som Sverige och Irak, är det viktigt 
att man ligger på samma våglängd. En term kan uppfattas olika beroende på var man befinner 
sig och begreppet ”fastighet” är inte ett undantag. Därför är det av vikt att klargöra för 
betydelsen av begreppet enligt svensk uppfattning respektive irakisk för att hitta en 
överensstämmande betydelse och således minimera risk för missförstånd.  
 

3.1 Sverige 
Det som är grunden för svensk fastighetslagstiftning finns i 1 kap 1§ Jordabalken och lyder: 
 
”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 
horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda 
bestämmelser. Sämjedelning är utan verkan.”28 
 
Ovanstående innebär således att en fastighet inte kan innehålla lös egendom utan enbart fast 
egendom.29 Vad som exakt kan räknas till fast respektive lös egendom bestäms i Jordabalkens 
andra kapitel. 
 
Enligt svensk uppfattning kan en fastighet beskrivas som ett bestämt och avgränsat område 
som kan innehålla byggnader, anläggningar och andra fastighetsanknutna rättigheter. 
Avgränsningen kan ske både horisontellt och vertikalt. Vid det senare, benämns fastigheten 
som en tredimensionell fastighet, 3D-fastighet.30 En sådan fastighet kan finnas inom en 
”traditionell” fastighet. Exempelvis kan en lägenhet på en våning i ett lägenhetshöghus utgöra 
en 3D-fastighet, medan grundstommen är uppbyggd på en traditionell fastighet.31 
 
Vidare finns det något som kallas för fiskefastighet. Detta innebär att man äger rätten att fiska 
i ett vattenområde, även om området tillhör en annan fastighet. Sedan finns även möjlighet till 
delägande av en fastighet. Dessutom kan två eller fler fastigheter ha andel i en samfällighet. 
Med samfällighet menas ett område som tillhör flera olika ägare tillsammans, via deras 
fastigheter. Precis som för en vanlig fastighet, kan en samfällighet gälla ett vattenområde 
såväl som ett fiske.32  
 

3.2 Irak 

3.2.1 Islamisk inverkan 
 
Ett första steg till att bilda sig en uppfattning kring irakisk lagstiftning är att inse att en 
islamisk påverkan existerar. Men detta innebär dock inte att alla muslimska länder applicerar 

                                                
28 JB 1:1 
29 Julstad, B., 2006, s. 456 
30 Ibid., s. 450 
31 Ibid., s. 457 
32 Ibid., s. 450 
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islamisk lag på samma sätt eller till samma grad. Islams påverkan på fastighetslagstiftningen 
varierar från ett land till ett annat.33 
 
Enligt islamisk lag kan en fastighet delas in i tre huvudkategorier; allmän, statlig och privat 
fastighet. Till det allmänna hör exempelvis betesmark, skogsmark, floder, gruvor och allt som 
finns i sjön. Fångad fisk och fällt timmer omvandlas dock från allmänt till privat.34 För privata 
fastigheter gäller uppfattningen att allt tillhör Gud. Därför finns det en risk för privata 
fastigheter att påverkas såvida det anses finnas ett behov för samhället att nyttja dessa. 
Gällande statliga fastigheter anses staten vara representanter för Gud. Genom skatter eller 
odling kan gemene man få tillträde till marken.35 Vidare finns flera underrubriker och 
indelningar inom islamisk fastighetsreglering som har inverkan på övergripande 
reglementen36, men syftet med detta avsnitt är att enbart ge en bakgrund kring hur påverkan 
från Islam kan se ut och avgränsas således från för studien onödiga detaljer. 

3.2.2 Irakisk lag 
 
Irakisk civilrätt har sina egna regler för hur fastigheter bör hanteras. Här lyder en grundsats i 
den irakiska civilrättsordningen gällande egendomar (fritt översatt från engelska, återfinns i 
bilaga 1): 
 
”En rättighet med ett materiellt värde är en egendom”37  
 
Vidare skiljs lös och fast egendom på följande vis (fritt översatt från engelska, återfinns i 
bilaga 1): 
 
”(1) Fast egendom är alla fasta ting som vore omöjliga att flytta eller omvandla utan att 
orsaka skada, såsom land, byggnader, planteringar, broar, dammar, gruvor och andra 
liknande fastighetstillbehör. 
(2) Lös egendom är allt som kan förflyttas eller omvandlas utan att orsaka skada och 
inkluderar valuta, råvaror, djur och andra ting som kan mätas i volym eller vikt, samt andra 
flyttbara ting.”38 
 
Därutöver finns precis som för svensk lagstiftning, möjlighet till delägande (fritt översatt från 
engelska):  
 
”(1) Om två eller fler personer äger något tillsammans ingår de i ett delat ägandeskap...”39 
 
Denna reglering är inte specifik för just fastigheter utan gäller alla egendomar. Utöver 
ovanstående regel, finns i den irakiska civilrättsförordningen en hel sektion som tillägnas 
delad äganderätt. 
 

                                                
33 Sait, S., & Lim, H., 2005, s. 3 
34 Ibid., s. 11-12 
35 Ibid., s. 12-13 
36 Ibid 
37 Irakiska civilrättsordningen, art. 65 
38 Ibid., art. 62 
39 Ibid., art. 1061 
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Efter denna genomgång av fastighetsbegreppet i Sverige respektive Irak, kan man konstatera 
att systemen skiljer sig åt, ofta mycket tydligt. En del aspekter hanteras på olika sätt i 
respektive reglementen, medan andra aspekter fattas hos den ena eller andra, som exempelvis 
bestämmelser om 3D-fastigheter som finns i det svenska lagsystemet. 
 
För att kunna fortsätta denna jämförelse måste således en gemensam tolkning av termen 
”fastighet” bestämmas. Som författare, med den auktoritet det innebär, väljer jag att för 
enkelhets skull bestämma att termen ”fastighet” hädanefter skall tolkas som en svensk 
traditionell fastighet. Med traditionell fastighet menas ett horisontellt avgränsat markområde 
innehållandes fast egendom.  
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4 Jämförelser av tre olika fastighetsanknutna processer 
 
Detta kapitel kommer att presentera tre vanliga fastighetsanknutna processer och hur de går 
till i Sverige respektive Irak. Det är viktigt att ha i åtanke att en viss del av den irakiska 
lagstiftningen har studerats på plats genom diverse samtal och intervjuer. Då detta som 
tidigare nämnt, skett i Kurdistan (norra Irak), gäller således berört material i första hand för 
detta område. Visserligen skiljer sig den kurdiska lagstiftningen inte mycket från irakisk 
lagstiftning men vissa för området förbättrande avvikelser kan existera. De kurdiska 
kommunerna anses nämligen ligga i framkant när det kommer till utvecklingsgrad och 
modernisering40. 
 
De tre processerna, köp och försäljning av fastighet, bygglovsprocessen samt 
avstyckningsprocessen, kommer att i tur och ordning presenteras och för varje process 
kommer båda ländernas system att redogöras för.  

4.1 Köp och försäljning  

4.1.1 Sverige 
 
I sin studie ”Köp- och avstyckningsprocesser i Norden - jämförelser” (och i dess tre år senare 
engelska variant: ”Purchase and subdivision processes in the Nordic countries – 
comparisons”) jämför Hans Mattsson köp- och avstyckningsprocessen i de fem nordiska 
länderna.41  
 
När det kommer till köp av fastighet, delar författaren in processen i följande fyra 
huvudkategorier:42 
 

• Förarbete 
• Kontraktsarbete 
• Registrering 
• Efterarbete 

 
Därefter går författaren in på djupet och förklarar på ett utförligare sätt hur de tre första 
kategorierna går till, via en åttastegsmodell.43, 44 
 
Förarbete 
 
1. Säljare sluter avtal med mäklare 
2. Bank utställer lånelöfte till köpare 
 
Kontraktsarbete 
 
3. Köpekontrakt undertecknas 
                                                
40 Skattemyndigheten Dohuk, 2013 
41 Mattsson, H., 2006, s. 555 
42 Ibid., s. 561-562 
43 Mattsson, H., 2006, s. 571-573 
44 Ibid., s. 202-203 
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4. Köparen ordnar besiktning (om den inte genomförts tidigare) 
5. Köpeskilling betalas av köpare och bank. Köpebrev signeras av köpare och säljare under 
bevittning. Lånehandlingar undertecknas. Fullmakt utställs på bank för ansökan om 
registreringar. 
 
Registrering 
 
6. Bank söker lagfart och inskrivning 
7. Lagfart och inskrivning  
8. Stämpelskatt betalas 
 
Innan avtal kontaktar säljaren en fastighetsmäklare och ett avtal mellan dessa skrivs, varpå 
fastighetsmäklaren påbörjar annonsering av fastigheten. En intresserad köpare tar kontakt med 
sin bank för att undersöka möjlighet till lånelöfte. Därefter kommer säljare och köpare 
tillsammans med fastighetsmäklare överens om ett slutpris på fastigheten, ofta genom en 
budgivning där den spekulant som lägger högst bud senare får skriva kontrakt. Förutsättningar 
för att köpet ska kunna verkställas diskuteras och därefter färdigställer parterna ett bindande 
kontrakt. Nästa fas är registrering av köpet där köparens bank ansöker om lagfart. Därefter 
sker efterarbete som innefattar skattehantering för de fall där säljaren gör en vinst på 
försäljningen.45 

4.1.2 Irak 
 
När det kommer till att handla med fastigheter i Irak bör man ha i åtanke att landet, som 
tidigare nämnts, inte har ett lika utvecklat samhälle som exempelvis Sverige. Ett exempel är 
banksystemet där lån för att köpa en fastighet inte är lika självklart för en irakier som för en 
svensk. Dessutom sker transaktioner allt som oftast kontant. Med andra ord sker oftast 
betalning av en fastighet på plats, kontant och med hela beloppet direkt.46  
 
Förarbete 
 
1. Köpare ser till att ha den mängd likvida medel som behövs 
2. Säljare och köpare introduceras  
 
Kontroll av parter 
 
3. Undersökning av lagfart 
4. Säljaren får en försäljningsblankett 
5. Identifikationskontroll  
6. Kontroll av fastighetens användningsområde 
 
Kontraktsarbete 
 
7. Värdering 
8. Signering 
9. Skattekontroll 
 
                                                
45 Ibid 
46 Skattemyndigheten Dohuk, 2013 
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Registrering 
 
10. Kontroll av process 
11. Lagfart och registrering  
 
Köpare ser till att ha den mängd likvida medel som behövs, vare sig det är via lån eller inte. 
Därefter introduceras säljare och köpare via fastighetsmäklare, privata annonser eller mun till 
mun-metod (det ryktas att någon vill sälja/köpa en bostad) och går tillsammans till 
inskrivningsmyndigheten, en institution för fastighetsregistrering som finns i varje region. Här 
sker undersökning av säljarens lagfartsbevis, som är det enda dokument som officiellt 
bekräftar ägandeskapet. Är fastigheten belånad eller bunden på något annat sätt går inte köpet 
att genomföra. I annat fall får säljaren en försäljningsblankett som kommer att föras med 
genom hela processen. Denna fylls i av inblandade parter och skickas först in till 
inskrivningsmyndigheten för kontroll och sedan vidarebefordras den till ”myndigheten för 
civila angelägenheter”, som ansvarar för identitetskontroll. Sedan går ärendet vidare till en 
”övervakningskommitté” som vanligtvis består av en domare och en ”specialist” med uppgift 
att fastställa typ av fastighet och användningsområde. Denna kommitté ansvarar även för 
värdering av fastigheten, såvida inte köparen och säljaren redan kommit överens om 
prissättning.47 
 
Är värdet på fastigheten mer än 20 miljoner irakiska dinarer (ca 17 000 dollar) sker en 
skattekontroll hos det regionala skattemyndighetskontoret där det kontrolleras om obetalda 
skatteskulder finns. Skulle allt se bra ut, skickas ärendet vidare till kommunen som också 
måste godkänna proceduren. Om fastighetens värde ej överstiger 20 miljoner irakiska dinarer 
skippas ovanstående steg. Efter signering skickas ärendet tillbaks till övervakningskommittén 
där en utvärdering sker som fastslår om köpprocessen skett lagligt utan felaktigheter. Denna 
gång består kommittén av lantmätare och ingenjörer. Därefter utformas ny lagfart i den nya 
ägarens namn och kopior skickas vidare för registrering till centrala fastighetsregistret som 
återfinns i Bagdad.48 Detta gäller dock ej för Kurdistan som har egna fastighetsregister.49 

4.2 Avstyckning 

4.2.1 Sverige 
 
Precis som för avsnittet om köp och försäljning av fastighet, har Hans Mattsson i sin studie 
”Köp- och avstyckningsprocesser i Norden - jämförelser” (”Purchase and subdivision 
processes in the Nordic countries – comparisons”) tagit fram en modell för hur en 
avstyckning steg för steg sker i Sverige. Nytt tillvägagångssätt har implementerats i den 
svenska avstyckningsproceduren i Sverige sedan studien skrevs. Därför har en del 
förändringar skett gentemot ursprungsmodellen. Modellen är uppdelad i följande tre 
huvudkategorier, som sker efter det att fastighetsägaren ansökt om avstyckning till 
lantmäterimyndigheten.50, 51  
 

                                                
47 RTI International, 2005, s. 10-12 
48 Ibid 
49 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
50 Mattsson, H., 2006, s. 581-583 
51 Lantmäteriet, 2013 
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• Inledande handläggning och markpolitisk kontroll 
• Fortsatt handläggning och beslut 
• Registrering 

 
Inledande handläggning och markpolitisk kontroll 
 
1. Formella förutsättningar för avstyckning utreds 
2. Eventuellt samråd med kommun och andra myndigheter (kommun har vetorätt i vissa fall)   
 
Fortsatt handläggning och beslut 
 
3. Mätning och rättighetshantering 
4. Beslut om ny fastighet och dess rättigheter 
 
Tidigare har slutgiltig registrering skett hos inskrivningsmyndighet (IM) men efter 
sammanläggning med lantmäterimyndighet52, ansvarar nu lantmäterimyndigheten alltid för 
fastighetsregistret och således hela avstyckningsprocessen.53 Därför modifieras modellen till 
viss del. 
 
Registrering 
 
5. Förrättningen avslutas 
6. Besvärstid och betalning 
7. Registrering och lagfart 
 
Efter att ansökan om avstyckning inkommit till lantmäteriet från fastighetsägaren, undersöks 
planer och lagar för att se om det finns möjlighet att genomföra det som önskas. Vidare 
undersöks även fastighets- och inskrivningsuppgifter och övriga berörda sakägare kontaktas 
om så behövs. Därefter sker fältarbete, där lantmätare kontrollerar gränser på fastigheten och 
mäter in nya och efter det sker sammanträde om det behövs. Samråd med berörda 
myndigheter som exempelvis byggnadsnämnden och länsstyrelsen sker under förrättningens 
gång. Detta görs för att få de myndigheternas syn på bland annat vägar, natur och annat som 
kan beröra deras område. Därpå tas ett beslut och förrättningen avslutas och i samband med 
detta skickas en räkning för betalning av förrättningsprocessen till vederbörande. Överklagan 
kan efter förrättningens avslut ske inom fyra veckor till Mark- och miljödomstol. Om detta 
inte skett registreras förrättningen i fastighetsregistret samt hos Lantmäteriets registerkartor 
och först då är förrättningen fullbordad och fastigheten får en ny fastighetsbeteckning. Lagfart 
kan därmed sökas.54 

4.2.2 Irak 
 
Först och främst bör det framhållas att en lantmäterimyndighet inte finns i samma form som i 
Sverige. Lantmätarna som har hand om frågor som berör fastighetsbildning arbetar på 
kommunen och det är dit man vänder sig sådana ärenden. Avstyckningen sker genom en till 

                                                
52 Mattsson, H., 2006, s. 582-583 
53 Lantmäteriet, 2013 
54 Ibid 
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synes simpel 5-stegsprocess där mätning av gränser sker direkt efter att ansökan kommit in till 
kommunen.55 
 
Handläggning 
 
1. Mätning 
2. Kontroll av plan 
 
Beslut 
 
3. Beslut 
 
Registrering 
 
4. Ny karta 
5. Registrering  
 
Efter att ansökan om avstyckning kommit in till kommunen och fastighetens gränser utmätts 
av lantmätare, skickas ansökan vidare till ”planmyndigheten”. Denna myndighet kontrollerar 
att de inmätta gränserna stämmer överens med ”masterplanen” (bilaga 2), vilket för Dohuk år 
2008 inrättades som en slags detaljerad översiktsplan över kommunen56. Planen fungerar som 
en sorts prototyp för hur hela kommunen ska se ut och måste följas väldigt noggrant. Om allt 
ser ut att stämma bra överens, produceras en ny karta på kommunen med 
avstyckningsförslaget illustrerat och fastighetsbildningen beviljas. Därefter sker registrering 
hos inskrivningsmyndigheten och därmed är förrättningen fullbordad. Beslutet är definitivt 
och skulle avslag ske på ansökan, kan överklagan inte göras. När det kommer till betalning, 
sker det under processens gång, från mätning i början till avslutande registrering. De 
involverade, d.v.s. kommunen, planmyndigheten och inskrivningsmyndigheten tar avgift varje 
gång blir involverade.57  

4.3 Bygglov 

4.3.1 Sverige 
 
Då tidigare nämnd studie, skriven av Hans Mattsson inte behandlar bygglovsprocessen, 
hämtas information om denna process från andra källor. Förutom den information som finns 
hos Boverket, används för denna studie Stockholm stads hemsida där man kan hitta relevant 
information om tillvägagångssätt för att ansöka om bygglov i en svensk stad. Även om varje 
kommun tar beslut om bygglov, finns regler som berör bygglov i Plan- och bygglagen58, 
vilket innebär att den information som används i denna studie skulle kunna ha hämtats in från 
annan valfri kommun i landet. 
 

                                                
55 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
56 Dohuk kommuns huvudkontor, 2013 
57 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
58 PBL 9 kap 
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Stockholm stad har valt att på sin hemsida presentera bygglovsprocessen via följande sju 
steg:59 
 
1. Förberedelse 
2. Skicka in ansökan 
3. Ansökan behandlas 
4. Beslut 
5. Före byggstart 
6. Bygget pågår 
7. Före inflyttning eller invigning 
 
Förberedelse 
 
Stockholm stad uppmanar de som ska ansöka om bygglov att göra en egen förberedande 
bakgrundsundersökning innan man skickar in sin ansökan. Det kan vara bra att undersöka hur 
området är detaljplanelagt för att få en uppfattning om hur pass mycket man har möjlighet att 
bygga. Andra punkter som är bra att ta reda på innan man skickar in sin ansökan är om 
området är kulturskyddat, vem som äger fastigheten och om man har tillåtelse från den 
personen att utföra det som planerats, var tomtgränsen går, kostnad för bygglovsprocessen 
och vilka generella regler som gäller för byggande. Vidare uppmanas att man informerar 
grannar om sina intentioner vid ett tidigt skede, då detta minskar risk för överklagan från 
deras sida. Enligt plan- och bygglagen får ett planerat bygge inte innebära ”betydande 
olägenhet” för omgivningen60, vilket exempelvis innebär att bygget skulle medföra skuggor, 
insyn till och försämrad utsikt för grannar.61 
 
Skicka in ansökan 
 
En bygglovsansökan skall vara skriftlig och innehålla byggherrens personuppgifter, ritningar 
och beskrivningar på hur bygget ska utformas, fastighetsbeteckning, tid för start av bygget 
och man ska även kunna visa att byggnaden kommer vara lämplig för sitt ändamål samt 
anpassad för personer med nedsatt förmåga. Ansökan skickas in till kommunens 
byggnadsnämnd som är det beslutande organet.62 
 
Ansökan behandlas 
 
Efter att ha fått ett bekräftelsebrev och en handläggare tilldelats ärendet, kan 
byggnadsnämnden anse att kompletterande uppgifter behövs för att ärendet ska kunna 
behandlas. Först när de får in dessa kompletterande uppgifter och bedömer att de har allt de 
behöver, anses ansökan vara komplett. Vid denna tidpunkt har byggnadsnämnden tio veckor 
på sig att ge ett svar. Under behandling av ansökan granskar byggnadsnämnden bland annat 
att generella regler följs, att bestämmelser i detaljplan respekteras, att hänsyn tas till natur och 
miljö och att byggets utformning är lämpligt för dess ändamål. Uppfylls inte dessa krav, 
kontaktas byggherren av handläggaren.63 

                                                
59 Stockholm stad, 2013 
60 PBL 2:9  
61 Stockholm stad, 2013 
62 Boverket, 2013, s. 13 
63 Stockholm stad, 2013 
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Vid en del fall tas hänsyn till yttranden från berörda sakägare. Förutom grannar, kan andra 
parter såsom trafikkontoret, stadsbyggnadsnämnden, skönhetsrådet och stadsmuseet yttra sig 
om frågan. I sådana fall förlängs processen ungefär 3-6 veckor. För att nå ut till alla som anses 
berörda, sker kungörelse via dagstidning.64 
 
Beslut 
 
Oftast är det handläggaren själv som beslutar att bevilja eller avslå ansökan, men i vissa fall 
kan stadsbyggnadsnämndens delegationsordning bestämma att stadsbyggnadsnämnden ska 
fatta beslut i ett visst ärende.65 
 
Vid fall där bygglov beviljats, sker annonsering och sakägare meddelas om beslutet. Från den 
tidpunkten och fyra veckor framåt finns möjlighet för överklagan, därefter vinner beslutet laga 
kraft. I samband med att beslutet fattats skickas en räkning för betalning av 
bygglovsprocessen.66 
 
Före byggstart 
 
Innan starten av bygget kan ske, måste ett skriftligt startbesked erhållas från handläggare 
förutom enkla fall där startbeskedet erhålls i samband med bygglovet. För att få det, måste en 
del handlingar, såsom ritningar och förslag till kontrollplan skickas till handläggaren. I vissa 
fall måste även ett tekniskt samråd ske, där bland annat planering och organisation, 
utformning av kontrollplan, hantering av farligt avfall, arbetsplatsbesök och behov av 
ytterligare möten behöver diskuteras med handläggaren.67 
 
Bygget pågår 
 
Ett arbetsplatsbesök kan ske där handläggaren kontrollerar att bygget följer kontrollplanen 
och skriver en rapport kring det. Skulle förändringar ha skett utan att handläggaren kontaktats, 
bedöms bygget vara olovligt.68 
 
Före inflyttning eller invigning 
 
Innan inflyttning sedan sker, behövs ett slutbesked som innebär att bygget kan användas. Utan 
detta godkännande får bygget inte användas. För att få ett sådant godkännande behöver även 
här vissa handlingar skickas in. Bland annat ska kontrollplanen bevisas vara kontrollerad och 
godkänd.69 

4.3.2 Irak 
 

                                                
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Ibid 
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Moderniseringen av de kurdiska delarna av Irak har gjort att reglerna för att få bygga hus har 
skärpts till en del. Exempelvis finns bifogat till masterplanen krav på design, våningsantal, 
grönområden och andra liknande ting. På detta plan ligger Kurdistan i framkant mot övriga 
Irak. Vidare främjar den kurdiska regeringen, KRG, byggande och tillväxt i området och 
erbjuder bland annat räntefria lån med lång återbetalningstid. Förutom att sådana typer av 
förmåner är förekommande för området, understöds även turismfrämjande där mycket 
satsning sker på exempelvis hotell.70 
 
Här följer bygglovsprocessen, baserat på intervjuer i det västra kommunkontoret i staden 
Dohuk.71 
 
Förberedelse 
 
1. Bevisning av äganderätt 
2. Införskaffning av blankett 
 
Ansökningsprocessen och handledning 
 
3. Godkännande från diverse myndigheter 
4. Utmätning  
5. Kontroll av mark och karta 
 
Beslut  
 
6. Bygglovsbevis 
 
Efterkontroll och fastställande av avgift 
 
7. Kontroll av grundarbete 
8. Fastställande av avgifter 
 
För att bevisa att man äger den fastighet där man söker bygglov, behövs utdrag ur 
fastighetsregistret samt en detaljplanekarta på området. Dessa tillhandahålls från det lokala 
registreringskontoret. Vidare behöver en ansökansblankett införskaffas, vilket sker hos av 
kommunen godkända återförsäljare. Denna blankett har man med sig genom processen och 
innan man ansöker, behövs godkännande från diverse myndigheter. Dessa myndigheter är 
alltså separata från varandra och inkluderar vattenmyndighet, skattemyndighet och 
elektricitetsmyndighet.72 
 
Anledningen till att exempelvis vatten och el har egna myndigheter är att varken vatten eller 
el tillhandahålls på samma sätt som i Sverige. Elektriciteten försvinner under ganska långa 
perioder flera gånger dagligen och vatten fylls på i egna reservoarer då det inte är 
lättåtkomligt. Vid användning måste man vara sparsam med det varma vattnet då det ofta kan 
ta slut.73 
 
                                                
70 Dohuk kommuns huvudkontor, 2013 
71 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
72 Ibid 
73 Dohuk kommuns huvudkontor, 2013 
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Efter att ha fått en godkännande stämpel på sin ansökan från nämnda myndigheter är det dags 
för lantmätare från kommunen att kontrollera och sätta ut fastighetsgränser samt kontrollera 
fastighetsarea, för att sedan rapportera eventuella felaktigheter. När detta är gjort är det dags 
för kommunens ingenjörer att jämföra detaljplanekarta med verkligheten. Stämmer gränser 
inte överens med hur det är tänkt enligt kartan, ändras gränserna i verkligheten så att det 
överensstämmer. Vidare kontrolleras marken för att se om jorden håller för en byggnad, 
speciellt om det planerats för bygge av höghus samt om design på byggnad överensstämmer 
med bestämmelser för området74. Därutöver kontrolleras även om planerad användning kan 
godtas med hänsyn till bestämmelser för området. Ser allt bra ut, utfärdas bygglov och bygget 
kan påbörjas. Efter att grundkonstruktionen är byggd, sker en kontroll av ingenjörer där de 
utvärderar bygget dittills. Därefter fastställs diverse avgifter och tre ifyllda kopior av 
bygglovsbeviset ordnas. Ett exempel på bygglovsbeviset återfinns i Bilaga 3. Ägaren, 
kommunen och en statistikbyrå får varsin kopia och om så önskas får även byggherren en 
kopia. Tar man ett lån, skickas även en kopia till långivande bank. Även för bygglov är 
beslutet definitivt och överklagan kan inte ske.75   

                                                
74 Plankontoret, 2013 
75 Västra kommunkontoret Dohuk, 2013 
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5 Analys och diskussion 
 
Som tidigare nämnts, är Irak ett land som mer eller mindre befinner sig i ett krigsliknande 
tillstånd och därför har utvecklingen i landet stannats upp bortsett från de kurdiska delarna i 
norr. Redan innan kriget har landet legat efter när det kommer till samhällsutveckling och nu 
har utvecklingen alltså saktats ned rejält, då människor i första hand försöker se till att 
överleva. Detta faktum tåls att upprepas och bör absolut inte glömmas när en jämförelse som 
denna sker, annars finns risk att resultat och slutsatser som nås inte kan ses som rättvisa. I 
överlag så medför samhällsutvecklingen mycket för marklagstiftning och för alla tre processer 
skulle en förbättring kunna ske om Irak skulle ha samma förutsättningar som exempelvis 
Sverige. Dessvärre kommer det förmodligen ej att ske inom den närmsta tiden och därav kan 
en jämförelse som denna bli svår att utföra med samma utgångspunkt för inblandade länder.  
 
De förbättringar som föreslås vid varje process kan tyckas vara av mindre vikt. Att gå in och 
förändra detaljer för ett system tror jag inte hjälper mycket om det ändå tar lång tid för 
arbetsuppgifter att bli uträttade. Istället anser jag att omfattande förändringar i människors 
inställning måste ske. Tillfredsställande incitament måste införas för att få arbetare att prestera 
maximalt. Dessutom måste ett system byggas upp där folket åtnjuter trygghet och får 
förtroende för staten, då många i dagsläget känner en viss hopplöshet i stora delar av Irak, 
vilket kan leda till ovilja att samarbeta. 

5.1 Korruption 
Korruption pågår för fullt i Irak, även i Kurdistan. Således är det viktigt att i jämförelsen 
skilja mellan hur det ser ut i verkligheten och vad som står i lagtext. Givetvis går det inte att 
generalisera för alla i landet, då det självfallet finns personer som gör allt i sin makt för att 
minimera korruption.  
 
Gemensamt för alla de tre processerna är att de tar längre tid än vad de ser ut att göra. 
Exempelvis ser avstyckningsprocessen relativt okomplicerad ut enligt reglementet. Processen 
består av fem steg som inte borde ta lång tid att genomföra. Det som sker är att ingen vill ta 
ansvar för fallet. Man slussas fram och tillbaks mellan människor med olika befattningar inom 
de olika instanserna. Otydlighet är väldigt vanligt och leder till förvirring bland folk och stor 
tidsåtgång. Vidare finns inte några klara handläggningstider. En lantmätare mäter fastigheten 
när hen känner för det och någon tidsplan för planmyndigheten, som jämför plan med 
verkligheten, finns ej. Följaktligen kan man via antingen mutor eller kontakter påskynda 
processen. Resultatet av mutorna blir högre ansvarstagande, effektivt arbete och mer 
tillmötesgående personal.  
 
Det svenska systemet är mer tydligt och som nämnt i introduktionen respekteras lagar och 
regler även om det de facto kan finnas undantag. Processerna följs noggrant och fullt ut och 
avsteg från reglementet kan leda till straff. Exempelvis behandlas alla ansökningar på samma 
sätt. Vidare är tidsåtgången standardiserad. Som sökande vet jag att handläggningstiden 
kommer ta det antal veckor som är standard för processen. Därutöver behandlas mutor som ett 
brott och trots att det även förekommer i Sverige, är de till antalet extremt mycket färre än i 
Irak. 
 
För att komma tillrätta med detta problem i Irak, behöver en omfattande förändring ske i både 
lagsystem och bland människor. Ett första steg till att uppnå detta, är enligt min mening, att 
försöka sätta sig in i varför det sker. Är det girighet, fattigdom, okunnighet eller något annat 
som föranleder detta fenomen? Man ska dock komma ihåg att korruption inte är något nytt 
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och kan bli svårt att bli av med inom den närmsta framtiden med tanke på att det ofta ses som 
ett vanligt och till viss del accepterat inslag i en del samhällen.  

5.2 Effektivisering av lagen 
När det kommer till de tre processerna, tycks de irakiska systemen vara hyfsat begripliga. 
Däremot medför samtliga processer ofta ett elände och missnöjet verkar stort enligt de 
människor jag pratat med i Irak. Tidsåtgången är som sagt ofta längre än den bör vara och 
effektivitet existerar knappt. 

5.2.1 Köp och försäljning 
 
En fastighetsmäklare i Irak har inte samma arbetsuppgifter som i Sverige. I Sverige har 
fastighetsmäklaren egentligen hand om hela processen. Exempelvis har de hand om och har 
koll på värdering, lagkrav, ägarförhållanden samt kontakt med bank. Jämförelsevis har en 
fastighetsmäklare i Irak, när de väl anlitats av säljaren, den huvudsakliga uppgiften att finna 
en köpare. Därefter får köpare och säljare mer eller mindre klara sig själva, såvida de inte 
anlitar ett juridiskt ombud. Det senare är kostsamt och därför inte särskilt vanligt.76  
 
En annan noterbar aspekt som påverkar tidsåtgången av köpprocessen är antalet instanser. För 
att ett köp ska kunna ske måste flera instanser blandas in i omgångar och därutöver olika 
”kommittéer” som granskar köpet.  
 
Dessa två orsaker är enligt min åsikt en anledning till att systemet i Irak tidsmässigt kan 
förbättras. 
 
Ytterligare ett problem är att ett köp inte kan genomföras om fastigheten är belånad. Många 
fler köp skulle kunna ske om det hade funnits en möjlighet för att föra över fastighetslån till 
köparen. 

5.2.2 Avstyckning 
 
Avstyckningsprocessen ser, enligt det irakiska systemet förhållandevis enkel och lättförståelig 
ut. Jämför man med det svenska systemet innehåller den färre steg och instanser. En 
anledning till detta är att lantmätarna i Irak inte är en ”egen” myndighet, utan deras arbetsplats 
är på kommunen. Därför behöver inte ”samråd med kommun” ske. De enda två instanser som 
är involverade ända till registreringen är alltså kommun och planmyndigheten. Nackdelen för 
det irakiska systemet är att processen inte blir lika ordentligt utredd. Ett exempel är att hänsyn 
till miljö inte tas i beaktning i lika hög grad som i det svenska systemet, då samråd med 
miljöorganisationer inte sker. Således känns det som att det irakiska systemet ”fuskar” sig till 
de få stegen och risk finns att processen utförs på ett ogenomtänkt sätt.  
 
Vidare går det inte att överklaga beslut som tas, och förhoppningen sätts till att det i framtiden 
ska komma en lagändring som tillåter överklagan. Just detta leder i vissa fall till problem då 
folk ibland ignorerar det negativa beslutet som tas och agerar som de vill.  
 

                                                
76 Skattemyndigheten Dohuk, 2013 
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Även här är handläggningstiderna långa därför att personalen ej har tillräckligt med 
incitament att utföra sina uppgifter på ett tidseffektivt vis. Därför arbetar de när de känner för 
det.  

5.2.3 Bygglov 
 
Ett bygglov som söks i Irak sker på lite andra premisser än i Sverige rörande vatten och el. 
Denna skillnad är viktig då det inte alls är lika självklart att dessa kan anslutas till byggnaden. 
Således tar det i vissa fall lång tid att avgöra huruvida det överhuvudtaget är möjligt att få 
tillgång till vatten och el, då en sådan utredning kan vara omfattande och beroende av andra 
instanser och faktorer.  
 
Precis som för avstyckning kan man ansöka om bygglov via nätet i Sverige. Då nätet i Irak 
inte är lika utvecklat och myndigheterna inte har lika välutvecklade webbsidor, kan ansökan 
via nätet inte ske. Med andra ord är det inte lika lättillgängligt att ansöka om bygglov 
överhuvudtaget. Dessutom måste man hitta och köpa ansökningsblankett på egen hand vilket i 
Sverige kan ske online. 
 
Att det inte går att överklaga ett beslut leder till problem. Det har tidigare hänt att ett avslag på 
bygglov för en stor byggnad lett till att två mindre byggnader byggts ihop med endast en 
ingång. Vidare finns inga regler som hanterar grannpåverkan eller kungörelser som når ut till 
berörda. Inte heller finns regler som gör byggnaden anpassbar för personer med nedsatt 
förmåga, vilket kan visa sig problematiskt. 
 
För alla tre processerna i Irak känns det som om att sakägarna är ensamma och måste ta reda 
på tillvägagångsätt och information på egen hand. I Sverige tillhandahålls service på en helt 
annan nivå, där mäklare sköter försäljning, lantmätarmyndigheten sköter avstyckning och 
kommunen har hand om bygglovsprocessen. Service ställs till förfogande från början av 
processen till den punkt då den anses vara avslutad. 

5.3 Religion 
Religion har olika stor inverkan på olika länder. Ingen tydligt märkbar inverkan från religion 
anmärks specifikt för dessa fastighetsanknutna processer i Irak. Den påverkan som finns 
innebär att man ska ha en övergripande förståelse om att allt tillhör Gud. Detta innebär att en 
fastighet vid allmänt behov kan komma att bli nyttjad av allmänheten. För att relatera till 
svensk lagstiftning kan detta ses som en islamisk variant av expropriation. 
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6 Slutsats 
 
Samhällsutveckling är den enskilt största lösningen på problemen med irakisk lagstiftning. Då 
landet är splittrat och förtroendet för makten skiftar enormt, kan det vara svårt att få till ett 
ärligt klimat där korruptionen stadigt minskar. Förutom ärlighet, leder samhällsutveckling till 
lättillgänglighet, trygghet och förtroende. Ett reglemente som följs fullt ut och kännbara straff 
för de som bryter mot dessa kan vara en idé. Detta kan vara lättare sagt än gjort med tanke på 
landets nuvarande tillstånd och att ett helt land överhuvudtaget inte är enkelt att förändra inom 
en kort tidsram. 
 
När det kommer till detaljer för de fastighetsanknutna processerna som presenterats i 
uppsatsen, behövs främst större incitament för de myndighetsanställda att arbeta mer 
tidseffektivt. Handläggningstiderna går och bör förkortas avsevärt. Vidare behövs mer vilja 
från anställda att hjälpa till i samtliga ärenden och inte särbehandla folk beroende på deras 
kontaktnät samt mutor. Därutöver kan det vara fördelaktigt om myndigheternas service 
tillhandahålls under hela processen. 
 
Vid köp av fastighet bör fastighetsmäklare ges mer ansvar och arbetsuppgifter likt det svenska 
systemet. Detta underlättar och effektiviserar. Dessutom bör även antalet inblandade 
instanser, vid ett köp av fastighet minskas vilket kan tänkas höra ihop med det ökade 
mäklaransvaret. Därutöver är det ett problem att säljaren inte kan sälja en belånad fastighet. 
Lånet borde gå att föras över till köparen. 
 
Ordentligare, men inte nödvändigtvis längre processer, där bland annat mer bestämmelser 
kring bevarande och skydd av djur och natur behövs för att öka kännedom kring påverkan 
från exempelvis en byggarbetsplats.  
 
Vidare bör naturligtvis en överklagan kunna ske, både för avstyckning och bygglov. Således 
kan en oberoende prövning ske för fall där man anser sig ha blivit behandlad på ett orättvist 
eller felaktigt sätt. Dessutom ska grannar få säga sin åsikt samt byggnader anpassas för 
personer med nedsatt förmåga vid bygglovsprocessen. 
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Bilaga 2 - Masterplan Dohuk 
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Bilaga 3 - Bygglovsbevis Irak 
 

 


