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  Abstract 
 
The ability to ordain experts, to assist surveyors in a specific issue, during the cadastral pro-
cedure has been regulated in the Swedish law since 1928. Due to this ordination of experts, 
the surveyors are to guarantee an adequate investigation, even in the parts of the procedure 
where the authority lacks knowledge. 
 
The role of experts in cadastral procedures has not previously been examined. The objective 
of this master thesis is to examine how often experts are ordinated, what type of experts that is 
needed within the investigations of cadastral procedures and how the ordination has been 
made. Cadastral documents have been investigated in order to be able to answer these ques-
tions and a couple of surveyors were also interviewed. 
 
All cadastral procedures, which where registered in 2013, have been part of the study. The 
cadastral documents have been examined for each county and a total of 16,279 documents 
were studied. Among these, 82 cadastral procedures in which an expert was ordinated, was 
found. This concludes that the ordination of experts within cadastral procedures in Sweden is 
a rare phenomenon. The authority itself therefore possesses a great skill. 
 
The conducted study of the 82 cadastral documents, show that the majority of the ordinated 
experts possessed skills within the field of valuation. How they were ordinated differs slightly 
within the study. It might therefore be of interest to discuss this issue within the authority to 
develop a more uniform approach. 
 
The past years, a number of experts within valuation have gathered within the Swedish sur-
veying organization. The idea of this group is to implement their work as valuers and to help 
their colleagues with difficult valuations, in cases where they otherwise might have ordained 
an external expert. The general consensus, since this group was established, is that the ordina-
tion of experts, within cadastral procedures, has declined. 
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  Sammanfattning 
 
Möjligheten att förordna en sakkunnig att delta vid en lantmäteriförrättning, för att bistå för-
rättningslantmätaren i en specifik fråga, har funnits reglerat i svensk lag sedan jorddelningsla-
gen trädde i kraft 1928. Genom att förordna en sakkunnig kan man säkerställa att en fullgod 
utredning genomförs, även gällande de delar där lantmäterimyndigheten själv saknar den 
krävda kompetensen. 
 
Området kring förordnande av sakkunniga vid lantmäteriförrättningar har tidigare inte under-
sökts. Syftet med detta examensarbete har därför varit att undersöka hur ofta sakkunniga för-
ordnas, vilka typer av sakkunniga som förordnats men även hur förordnandet skett. Inom ra-
men av detta arbete har en genomgående aktundersökning samt en översiktlig intervjuunder-
sökning genomförts. 
 
Samtliga lantmäteriförrättningar, som registrerades i lantmäteriets digitala arkiv Arken under 
2013 har studerats. Akterna undersöktes län för län och totalt studerades 16 279 förrättnings-
akter. Bland dessa påträffades 82 lantmäteriförrättningar i vilka en sakkunnig blivit förordnad.  
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att förordnande av sakkunnig förekommer sällan och att 
lantmäterimyndigheten själva förfogar över en stor kompetens. 
 
De 82 förrättningsakterna där en sakkunnig förordnats undersöktes mer ingående i en kvalita-
tiv undersökning. Resultatet från denna undersökning har visat att de som förordnats som 
sakkunniga i majoriteten av förrättningarna varit experter inom värdering. Hur förordnandet 
av sakkunnig skett, rent formellt, skiljer sig en del mellan de studerade förrättningarna. Det 
kan därför vara av intresse att diskutera denna fråga inom myndigheten för att utforma ett mer 
enhetligt arbetssätt. Bland de intervjuade förrättningslantmätarna fanns den motstridiga upp-
fattningen att ett enhetligt system redan tillämpas.  
 
Under de senaste åren har ett antal värderingsexperter samlats inom lantmäteriorganisationen. 
Tanken med denna grupp är att de ska genomföra komplicerade värderingar åt sina kollegor i 
förrättningar där en sakkunnig annars skulle förordnats. Den allmänna uppfattningen är att 
förordnande av sakkunnig har minskat sedan denna grupp inrättades.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid en lantmäteriförrättning gäller som grundregel officialprincipen, enligt 4 kap. 25 § i 
fastighetsbildningslagen (FBL). Denna regel innebär att ansvaret för att utreda förutsätt-
ningarna för en fastighetsbildningsåtgärd ligger hos lantmäterimyndigheten. Utred-
ningsplikten gäller för såväl legala omständigheter som faktiska möjligheter för att 
kunna genomföra den sökta fastighetsbildningsåtgärden. Inom ramen av denna utred-
ning kan det till exempel röra sig om prövning av olika lämplighetsvillkor, att studera 
vilka fastigheter och samfälligheter som berörs, samråda med myndigheter och sakägare 
samt att göra kostnadsberäkningar (Ekbäck, 2009). 
 
Utredningen kan förrättningslantmätaren i många fall genomföra själv. För vissa frågor 
kan det dock behövas en särskild typ av kompetens. I dessa fall har förrättningslantmä-
taren möjlighet att förordna en lämplig person som sakkunnig i förrättningen. Detta sker 
med stöd av reglerna kring förordnande av sakkunnig i FBL 4:34. 
 
Möjligheten att förordna sakkunniga att delta vid lantmäteriförrättningar har funnits 
sedan jorddelningslagen (JDL) trädde i kraft 1928. Förordnade av sakkunniga tillämpas 
vanligen vid prövning av frågor av en viss karaktär, där lantmäterimyndigheten själva 
inte har tillräcklig kompetens. Genom att förordna en sakkunnig att utreda och redovisa 
en specifik fråga, kan man garantera att en fullgod utredning har genomförts. Detta kan 
sedan läggas till grund för de beslut som fattas inom förrättningen (Lantmäteriet, 2013). 
 
Ett förordnande av sakkunnig kan till exempel ske i en fastighetsregleringsförrättning 
där det rör sig om höga markvärden och sakägarna själva inte kan komma överens om 
vilken ersättning som ska utgå. En sakkunnig värderare kan då förordnas för att genom-
föra en likvidvärdering som sedan kan läggas till grund för förrättningslantmätarens 
beslut om ersättning. 
 
Reglerna kring förordnade av sakkunnig är även tillämplig vid lantmäteriförrättningar 
enligt anläggningslagen (AL) och ledningsrättslagen (LL) (Lantmäteriet, 2013). 

1.2 Problem och Syfte 
Möjligheten att förordna en sakkunnig att bistå förrättningslantmätaren vid en lantmäte-
riförrättning har funnits i drygt åttio år. Trots detta är området relativt outforskat. Någon 
undersökning eller studie, för att studera hur förordnanden av sakkunniga tillämpas i 
praktiken, har aldrig genomförts. 
 
Det material som finns skrivet inom området är begränsat och berör hur lagtexten ska 
tolkas samt ger vägledning till förrättningslantmätare vid tillämpningen. Med undantag 
för ändrade ordalydelser, ser reglerna i FBL 4:34 i stort sett likadana ut som då de in-
fördes. Paragrafen har heller aldrig blivit föremål för någon domstolsprövning. 
 
En sakkunnig förordnas i en specifik fråga av en viss karaktär. Förordnandet innebär 
alltså att förrättningslantmätaren lägger över sin utredningsplikt på den sakkunnige, i 
denna specifika fråga. Det är av intresse att undersöka hur detta förordnande sker, samt 
hur den sakkunniges utlåtande hanteras inom ramen av lantmäteriförrättningen. 
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Syftet med detta examensarbete är att undersöka förekomsten av sakkunnigförordnande 
enligt FBL 4:34 samt hur dessa förordnanden tillämpas i praktiken vid lantmäteriför-
rättningar. 

1.2.1 Frågeställning 
Utifrån det ovan formulerade syftet ska följande frågeställningar besvaras under arbetets 
gång; 
 

• Hur ofta tillämpas förordnande av sakkunnig enligt FBL 4:34 vid lantmäteriför-
rättningar och vilka typer av sakkunniga rör det sig om? 

• På vilket sätt har förordnandet av den sakkunnige skett? 
• Hur har den sakkunniges utlåtande hanterats inom ramen av förrättningen? 

1.3 Metod 
Undersökningen i denna rapportstudie har genomförts i tre steg. Först har en aktunder-
sökning genomförts. Denna bestod av såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning. 
Samtliga förrättningsakter från lantmäteriförrättningar registrerade under 2013 har stu-
derats, med syftet att hitta de akter där någon sakkunnig förordnats. När det relevanta 
materialet samlats in, det vill säga de akter där sakkunnigförordnande enligt FBL 4:34 
skett, genomfördes en kvalitativ undersökning där varje akt detaljstuderades. Detta 
skedde utifrån ett antal förbestämda parametrar så som förrättningsåtgärd, typ av sak-
kunnig, hur den sakkunnige förordnats och så vidare. 
 
En översiktlig intervjuundersökning har också genomförts med åtta utvalda förrättnings-
lantmätare, med erfarenhet att förordna en sakkunnig enligt FBL 4:34. Syftet med denna 
undersökning var att få en större inblick i hur processen ser ut samt för att undersöka 
om det finns ett tillämpat enhetligt arbetssätt. 
 
Slutligen har nio förrättningsakter detaljstuderats samt beskrivits, med syfte att öka för-
ståelsen kring begreppet sakkunnig samt processen vid ett förordnande. 
 
En mer detaljerad metodbeskrivning, samt eventuella förekommande felkällor i detta 
examensarbete, återfinns i kapitel 3. 

1.4 Disposition 
I kapitel två beskrivs förordnande av sakkunniga vid en lantmäteriförrättning. Först be-
skrivs förrättningsförfarandet vid en lantmäteriförrättning med alla bestämmelser som är 
tillämpliga. Sedan beskrivs de olika specialbestämmelser som är tillämpliga och slutlig-
en beskrivs den sakkunniges roll och vad som gäller enligt lagtexten. I kapitel två besk-
rivs också den historiska överblicken av lagregleringen, med de förändringar som skett. 
Det ges också en insyn i hur ersättning till sakkunnig bestäms. Kapitlet avslutas med att 
beskriva förekomsten av värderingsexperter inom lantmäteriorganisationen, ett kom-
plement till att förordna en sakkunnig. 
 
I kapitel tre beskrivs rapportstudiens olika delar som genomförts, i form av akt- och 
intervjuundersökningarna. Här finns detaljerade metodbeskrivningar och studiens resul-
tat presenteras. 
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I kapitel fyra har nio av de undersökta förrättningarna beskrivits närmare för att öka 
läsarens förståelse. Främst avseende kring vilka typer av förrättningar där ett förord-
nande av sakkunnig vanligen förekommer. 
 
I kapitel fem binds arbetet ihop. Genomförande av studien samt resultat analyseras och 
diskuteras och kopplas till de ställda frågeställningarna. 
 
Sist i rapporten finns två bilagor. I den första bilagan redovisas allt underlag till den 
kvalitativa undersökningen och i den andra de frågor som intervjuundersökningen utgått 
från.  
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2 Sakkunnigförordnande vid en lantmäteriförrättning 
Begreppet sakkunnig förekommer inom många branscher och verksamhetsområden. Det 
finns till exempel sakkunniga inom politik och sakkunniga inom byggnadsteknik så som 
besiktningsmän. Så finns också sakkunniga som anlitas i samband med lantmäteriför-
rättningar. Det är dessa som kommer att beskrivas och studeras i denna rapport. 

2.1 Förfarandet vid en lantmäteriförrättning 
En fastighet kan nybildas eller ombildas genom avstyckning, klyvning , sammanlägg-
ning eller fastighetsreglering. Detta sker vid en lantmäteriförrättning. Förfarandet vid en 
lantmäteriförrättning regleras i fastighetsbildningslagens fjärde kapitel. Dessa regler 
gäller även vid lantmäteriförrättningar enligt anläggningslagen och ledningsrättslagen 
samt förrättningar enligt övrig speciallagstiftning. Reglerna tillämpas av både de statliga 
och kommunala lantmäterimyndigheterna (Julstad, 2011 s.123-131). 
 
I fastighetsbildningslagens fjärde kapitel återfinns de allmänna principerna rörande för-
farandet vid en lantmäteriförrättning. Här regleras bland annat när olika typer av beslut 
ska fattas, vilka dokument som måste upprättas samt hur samråd och kontakt bör ske 
med sakägare, kommuner och länsstyrelser. Här nedan ges en överskådlig genomgång 
av förfarandet vid en lantmäteriförrättning. 
 
En lantmäteriförrättning initieras i normalfallet av en skriftlig ansökan enligt FBL 4:8. 
Ansökan ska vara undertecknad av sökanden. En ansökan kan i vissa fall även ske 
muntligt, till exempel genom ett tilläggsyrkande, som sker i samband med en pågående 
lantmäteriförrättning. 
 
Efter att ansökan inkommit till lantmäterimyndigheten, påbörjar förrättningslantmätaren 
en utredning. Rådande fastighetsindelning och eventuella berörda rättigheter undersöks 
och man utreder även vilka som är sakägare inom förrättningen. Enligt FBL 4:25 till-
lämpas officialprincipen vid en lantmäteriförrättning. Detta innebär att förrättningslant-
mätaren själv är skyldig att utreda alla förutsättningar för förrättningsåtgärdens genom-
förande (Ekbäck, 2009 s. 81-90). 
 
När utredningen sammanställts hålls eventuellt ett sammanträde med berörda sakägare 
enligt FBL 4:14. Under sammanträdet redovisar förrättningslantmätaren vilka förutsätt-
ningar som gäller och sakägare får möjlighet att framföra sina synpunkter. Sakägare har 
även möjlighet att träffa överenskommelser vid detta tillfälle. Om detta inte är möjligt 
får förrättningslantmätaren senare besluta i frågan, utifrån förrättningens givna förut-
sättningar. Förrättningslantmätaren ska i detta skede, om behov finns, även samråda 
med berörd kommun och länsstyrelse. I de fall som förrättningsåtgärder grundar sig på  
en överenskommelse av någon form, till exempel om fastighetsreglering eller ett köpe-
avtal och inga oklarheter råder, kan man avstå från att hålla ett formellt sammanträde 
(Julstad, 2011 s. 123-131).  
 
I de förrättningar där man vill förordna en sakkunnig, bör detta lämpligen ske efter eller 
i anslutning till sammanträdet. Grundprincipen är att ett förordnande alltid ska ske efter 
kontakt med sakägare. Detta kommer att beskrivas närmare i nästa kapitel.  
 
I förrättningar där en fastighetsgräns fått ändrat läge är det vanligt att man utför fältar-
bete för att markera den nya gränsens läge på marken. Förrättningslantmätaren fattar 
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sedan beslut i ärendet, till exempel ett fastighetsbildningsbeslut i en fastighetsregle-
ringsförrättning. Olika tilläggsbeslut, så som ersättningsbeslut, kan också fattas vid 
denna tidpunkt. Förrättningslantmätaren upprättar även dokument så som karta, be-
skrivning och protokoll från sammanträden.  
 
Fastighetsbildningsbeslutet, samt övriga fattade beslut, har en besvärstid på fyra veckor, 
där sakägare har möjlighet att överklaga förrättningen. Kommer inget överklagande in 
inom denna tid vinner besluten laga kraft och registreras i fastighetsregistret (Julstad, 
2011 s. 123-131). Förrättningsförfarandet illustreras schematiskt i figur 1. 
 

 
Figur 1: Schematisk bild över förrättningsförfarandet vid en lantmäteriförrättning. Ett sakkunnig-
förordnande sker efter kontakt med sakägare, till exempel vid ett sammanträde. 

2.2 Sakkunnigförordnande enligt FBL 4:34 
De grundläggande principer och regler som gäller vid en lantmäteriförrättning, som be-
skrevs i det förra kapitlet, kan kompletteras med en hel del specialbestämmelser. Några 
av dessa specialbestämmelser finns också i fastighetsbildningslagens fjärde kapitel. Ett 
par av dessa kommer att beskrivas närmare i detta kapitel. 
 
I FBL 4:1 finns den första specialbestämmelsen, som anger att två gode män i vissa fall 
kan biträda förrättningslantmätaren. Detta kan bli aktuellt om förrättningslantmätaren 
anser att det finns ett behov att flera avgör i frågan eller om någon sakägare begär det. 
Gode män ska utses genom val i kommunfullmäktige. 
 
Vidare, som tidigare nämnts, finns en viktig bestämmelse i FBL 4:25 – officialprinci-
pen. Denna tillämpas vid alla lantmäteriförrättningar. Processen vid en lantmäteriför-
rättning skiljer sig från processen vid ett domstolsförfarande, där parterna själva är 
skyldiga att lägga fram bevismaterial. Vid en lantmäteriförrättning är det istället förrätt-
ningslantmätarens uppgift att ta fram allt nödvändigt underlag som behövs för att sedan 
kunna fatta ett beslut i förrättningen. 
 

Ansökan'

Utredning'

Sammanträde'

Förordnande''
av'sakkunnig'

Fältarbete'

Beslut'

Besvärs9d'

Laga'kra;'
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Vid en del lantmäteriförrättningar kan det vara lämpligt att besluta om olika frågor vid 
olika tidpunkter. Förrättningslantmätaren kan till exempel besluta om ett tillståndsbeslut 
enligt FBL 4:26, där man avgör fastighetsbildningens tillåtlighet. Detta beslut är utan 
fastighetsbildande verkan och ger den tillträdande rätten att genomföra arbetskrävande 
och kostsamma åtgärder. Beslutet är bindande så länge förrättningen fortfarande hand-
läggs (Ekbäck, 2009 s. 99) 
 
Specialbestämmelser gällande lantmäteriförrättningar finns även i andra kapitel av fas-
tighetsbildningslagen. I FBL 5:30a finns till exempel en regel gällande förtida tillträde. 
Detta ger den tillträdande rätten att ta egendom i anspråk, innan ett fastighetsbildnings-
beslut vunnit laga kraft. För att ett medgivande till förtida tillträde ska kunna lämnas 
krävs att det råder särskilda omständigheter i förrättningen, samt att den tillträdande 
parten yrkar på ett förtida tillträde. För att ett medgivande till förtida tillträde ska ges 
krävs även att tillträdarens behov överväger avträdarens eventuella olägenheter. Vidare 
ska man i princip kunna utesluta att fastighetsbildningsbeslutet kommer att överklagas 
(Lantmäteriet, 2013 s. 375-377). 
 
Till de specialbestämmelser, som tillämpas vid lantmäteriförrättningar, hör också be-
stämmelserna i fastighetsbildningslagens 4 kapitel 34 §, som denna rapport valt att 
lägga fokus på. Denna bestämmelse avser en sakkunnigs deltagande vid en lantmäteri-
förrättning enligt FBL, AL eller LL. 
 
En sakkunnig kan förordnas att delta i de lantmäteriförrättningar där man prövar en 
fråga, i vilken myndigheten själva saknar den önskade expertisen. En sådan fråga kan 
till exempel vara att besikta en väg för att avgöra dess standard, i en anläggningsförrätt-
ning, eller att utföra en likvidvärdering inom ramen av en fastighetsreglering. Lantmäte-
rimyndigheten har alltså i svåra och komplexa frågor, där man själva saknar den efter-
frågade kompetensen, möjlighet att anlita externa experter som bistår myndigheten i en 
specifik fråga (Bonde m.fl., 2011, FBL 4:34). 
 
Om en förrättningslantmätare, under handläggningen av ett ärende, anser att det finns ett 
behov av att förordna en sakkunnig inom förrättningen, ska detta diskuteras med be-
rörda sakägare. Som visats i figur 1 kan det vara lämpligt att detta sker i samband eller i 
anslutning till ett sammanträde. Detta är dock inget krav men ett förordnande bör alltid 
ske efter kontakt med sakägare, eftersom kostnaden för att förordna en sakkunnig ingår 
i de totala förrättningskostnaderna. Först efter att beslutet förankrats bland sakägarna 
bör förrättningslantmätaren förordna en sakkunnig (Lantmäteriet, 2013 s. 375-377). 
 
Det finns varken formkrav, det vill säga en utarbetad policy eller lagkrav på hur själva 
förordnandet av en sakkunnig ska ske eller dokumenteras. Enligt lantmäteriets handbok 
kan det ske löpande i ett protokoll från ett sammanträde, om beslutet fattas där, eller 
som ett eget beslut som bifogas till förrättningsakten. Om ett förordnande skett på något 
annat sätt än vid ett sammanträde, kan det anses tillräckligt att det noteras i förrättning-
ens dagboksblad, även om det kan anses önskvärt att det dokumenteras skriftligen 
(Lantmäteriet, 2013 s. 375-377). 
 
För att hjälpa förrättningslantmätare under sin handläggning samt förordnade av sak-
kunnig har den statliga lantmäterimyndigheten tagit fram en mall för hur ett beslut om 
förordnande av sakkunnig kan se ut, se figur 2. I detta dokument ska skälet till varför ett 
förordnande skett anges, alltså vilket fråga man önskar att den sakkunnige utser. Man 
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ska även ange vilken person man förordnar som sakkunnig och hur man kommer i kon-
takt med denne, samt hur beslutet om förordnande av sakkunnig kan överklagas separat. 
Dessa uppgifter bör finnas med oavsett om förordnandet sker i ett separat dokument 
eller i ett sammanträdesprotokoll (Lantmäteriet, 2013 s. 375-377). 
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Figur 2: Exempel på hur ett sakkunnigförordnande kan se ut, i de fall man väljer att förordna den 
sakkunnige i ett eget beslutsdokument (Lantmäteriet, 2014a). 

Det finns inte någon bestämmelse som anger hur den sakkunnige ska redovisa sin ut-
redning men det kan anses önskvärt att utredningen presenteras skriftligen och bifogas 
till förrättningsakten. I de fall där den sakkunnige exempelvis utfört en likvidvärdering, 
är det lämpligt att detta sker i form av ett skriftligt värdeutlåtande (Lantmäteriet, 2013 s. 
375-377). 
 
Det finns inget lagkrav som säger att den sakkunnige måste delta vid lantmäterisam-
manträdet. Behovet av att den sakkunnige deltar prövas i varje enskilt fall (Bonde m.fl., 
2011, FBL 4:34). Det är dock lämpligt att den sakkunnige deltar i de fall där utredning-
en presenteras vid sammanträdet, för att ge sakägarna möjlighet att ställa frågor samt 
diskutera eventuella oklarheter (Lantmäteriet, 2013 s. 375-377). 
 
Lagtexten kring förordnande av sakkunnig lyder enligt följande; 

 
Den ersättning som utgår till en förordnad sakkunnig bestäms av förrättningslantmäta-
ren. Denna ersättning ska sedan fördelas mellan sakägarna. Detta regleras i FBL 2:6 och 
kommer närmare att beskriva i kapitel 2.3. 

2.3 Historisk överblick 
Reglerna kring förordnande av sakkunnig vid lantmäteriförrättningar infördes första 
gången i jorddelningslagen 2 kap. 2 §, som trädde i kraft 1928. Någon motsvarighet till 
dessa regler fanns inte i tidigare gällande lagstiftning (prop. 1926:38 s. 203-204). 
 
Jorddelningslagen innehöll en samlad reglering kring fastighetsbildning på landsbygden 
och dominerades av reglerna kring laga skifte. Tillsammans med lagen om fastighets-
bildning i stad innebar detta att den fria jorddelning som tidigare skett i Sverige förhind-
rades. Det innebar även att man åstadkom en mer enhetlig process över hela landet (Ek-
bäck, 2007).  
 
Behovet att införa regler kring förordnande av sakkunnig hade successivt uppkommit 
sedan 1800-talets andra hälft. Redan år 1868 i cirkulär nr 31, en skrift motsvarande da-
gens förrättningshandbok, anvisade Lantmäteristyrelsen att förrättningslantmätare skulle 
ta hjälp av statens fiskeritjänstemän vid frågor som berörde fiske. Rätten till fiske var 
under denna tid en viktig samhällsekonomiskt fråga (Kungliga Lantmäteristyrelsen, 
1927 s. 45-47).  
 

FBL 4 kap. 34 § - För utredning av fråga, vars bedömande kräver särskild fack-
kunskap, får lantmäterimyndigheten förordna lämplig person som sakkunnig. Den 
som står i sådant förhållande till saken eller någon sakägare att det är ägnat att 
rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet får inte anlitas. Den sakkunnige 
skall närvara vid sammanträde, om det kan antas vara av betydelse för utredning-
en. 
 
Ersättning till sakkunnig bestämmes av myndigheten. Anlitas befattningshavare i 
allmän tjänst som sakkunnig, utgår ersättning endast när särskild föreskrift är 
meddelad. 
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En genomgång av det rådande förrättningsförfarandet, innan jorddelningslagens ikraft-
trädande, påvisade behovet för en samlad reglering. Undersökningen visade att förrätt-
ningslantmätare ofta anlitade statens fiskeritjänstemän vid förrättningsåtgärder som 
rörde delning av fiske, detta enligt rekommendation av den rådande fiskeristadgan 
(Schütz, 1890 s. 128-129).  
 
Då detta arbetssätt enligt praxis redan tillämpades och motsvarande reglering saknades, 
fanns ett påtagligt behov att införa regler i lagstiftningen. I lagrådet framhöll man att det 
var viktigt att ett förordnade inte skulle ske förrän sakägare lämnat sitt medgivande till 
detta. Om detta ändå skedde och sakägarna framförde sitt missnöje, var det upp till 
Lantmäteristyrelsen att avgöra om förfarandet var riktigt eller inte. Om Lantmäteristy-
relsen ansåg att det inom ramen av förrättningen inte fanns något behov av att anlita en 
sakkunnig, skulle förrättningslantmätaren själv få stå för den sakkunniges utgift (prop. 
1926:38 s. 343). 
 
Lagrådet framhöll även att det var viktigt att klargöra frågan angående ersättning till 
sakkunnig och hur denna skulle bestämmas, då detta inte framgick av tidigare förslag. 
Förslaget var att beslutanderätten skulle ligga på förrättningslantmätaren och att ökade 
utgifter för förrättningen i största mån skulle undvikas. Denna ändring kom också till 
stånd. Att förrättningslantmätaren skulle bestämma ersättning motsvarande dåvarande 
regleringen i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen (prop. 1926:38 s. 343, 463-464).  
 
Reglerna kring förordnande av sakkunniga som infördes i JDL 2 kap. 2 § formulerades 
enligt följande;  

 
Denna lagtext är i stora drag densamma som återfinns i dagens lagtext och man kan se 
att grundtanken var densamma då som nu.  
 
Fastighetsbildningslagen trädde i kraft 1972 och ersatte då ett femtontal lagar, däribland 
jorddelningslagen. Syftet var att få en samlad lagstiftning gällande all fastighetsbild-
ning. I och med detta överfördes reglerna i JDL 2:2 till FBL 4:34. 
 
I och med att reglerna överfördes till FBL skedde en del omformuleringar av lagtexten. 
Bland annat tog man bort formuleringen ”Är delägare missnöjd med beslutet, anmälde 
det genast till lantmätaren, som har att med insändande av protokollet i ärendet under-
ställa frågan lantmäteristyrelsens prövning.”, eftersom att denna möjlighet i praktiken 
inte tillämpats (SOU 1963:68 s. 283). 
 
I 1991/1992 års proposition, Om ändringar i fastighetsbildningslagen, föreslog man 
återigen att ändra paragrafens lydelse. Syftet med den föreslagna ändringen var att in-
föra ett hårdare krav på den sakkunnige, att den som förordnas alltid ska närvara vid ett 
sammanträde. Lantmäterimyndigheten, som remissinstans, ansåg dock att detta var att 

JDL 2 kap 2 § - Uppkommer vid laga skifte fråga, för vars avgörande fordras sär-
skild fackkunskap, äge förrättningsmännen anlita biträde av sakkunnig person. 
 
Förrättningsmännens beslut om tillkallande av sakkunnigt biträde meddelas å 
sammanträde. Är delägare missnöjd med beslutet, anmälde det genast till lantmä-
taren, som har att med insändande av protokollet i ärendet underställa frågan 
lantmäteristyrelsens prövning. Över styrelsens beslut må klagan icke föras. Om 
ersättning till sakkunnigt biträde, varom nu är sagt, besluta förrättningsmännen.  
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anses som en alltför långtgående skyldighet, då frågor som rör den sakkunnige inte all-
tid tas upp vid ett sammanträde. Någon ändring ägde därför inte rum (prop. 1991/1992: 
127 s. 60-61). 

2.4 Ersättning till sakkunnig 
Det är förrättningslantmätarens uppgift att bestämma den ersättning som ska utgå till 
den sakkunnige som förordnats enligt FBL 4:34. Den sakkunniges ersättning utgör en 
del av de totala förrättningskostnaderna, enligt FBL 2:6. Lantmäterimyndigheten är en 
avgiftsfinansierad myndighet vilket innebär att alla kostnader som uppkommer ska fak-
tureras till sakägarna efter en angiven taxa. Detta gäller även ersättning till sakkunnig. 
De totala förrättningskostnaderna fördelas mellan sakägarna utifrån ett kostnadsfördel-
ningsbeslut.  
 
Ersättning till sakkunnig bestäms i ett särskilt beslut och detta bör framgå klart och tyd-
ligt. Hur dokumentationen av denna ersättning ser ut varierar. Om beslut om ersättning 
till sakkunnig fattas i samband med att förrättningen avslutas, kan beslutet skrivas i pro-
tokollet tillsammans med övriga beslut. Om den sakkunnige istället deltagit under ett 
tidigt skede i förrättningen och beslut om ersättning fattas innan övriga beslut, krävs ett 
särskilt dokument med beslut om ersättning till sakkunnig (Lantmäteriet, 2013 s. 375-
377).  
 
Lantmäterimyndigheten, genom förrättningslantmätaren, bestämmer hur stor ersättning 
som ska utgå till den sakkunnige. Detta grundar sig på räkning från den sakkunnige och 
förrättningslantmätaren måste bestämma om beloppets storlek kan anses skäligt (Lant-
mäteriet, 2013 s. 375-377). 
 
Beslut om ersättning till sakkunnig kan överklagas separat enligt FBL 15:2 och ersätt-
ningen betalas först sedan detta beslut vunnit laga kraft. Om beslutet fattas separat, in-
nan förrättningens avslutande, är förrättningslantmätaren skyldig att skriftligt meddela 
sakägarna om detta (Lantmäteriet, 2013 s. 375-377).  

2.5 Värderingsexperter inom lantmäteriorganisationen 
Inom den statliga lantmäterimyndigheten har en expertgrupp inom värdering utformats 
under de senaste åren. Denna grupp består av ett tjugotal förrättningslantmätare, som 
alla har stor erfarenhet och kunskap inom värdering. De har en spetskompetens och kan 
därmed utföra mer komplexa värderingar än sina kollegor. Denna grupp av förrättnings-
lantmätare fungerar som ett komplement till att förordna en extern sakkunnig att delta 
vid en lantmäteriförrättning (Bäckman, 2014). 
 
Syftet med denna expertgrupp är att de förrättningslantmätare som ingår ska arbeta med 
såväl egna förrättningar men även bistå sina kollegor med mer komplexa värderingar. 
På så vis utnyttjar man den kompetens som skapats inom lantmäterimyndigheten och 
behovet av att förordna en extern expert minskar. Till skillnad mot en extern sakkunnig 
sker inget förordnande då en värderingsexpert inom lantmäteriorganisationen utför en 
värdering åt sin kollega (Bäckman, 2014).  
 
Värderingsexperterna inom lantmäteriorganisationen är inte knutna till att utföra värde-
ringar inom ett specifikt kontor eller region. Syftet är att de ska vara flexibla och sam-
verka med och hjälpa kollegor över hela landet (Bäckman, 2014).   
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3 Empirisk studie 
Den empiriska studien, som presenteras i denna rapport, har genomförts i tre delar; ge-
nomförandet av en aktundersökning, en översiktlig intervjuundersökning samt en 
grundläggande beskrivning av nio stycken förrättningsakter.  
 
Studien största del bestod av genomförandet av en aktundersökning. Metod med av-
gränsning och felkällor, samt resultat från denna studie, kommer att presenteras i kapitel 
3.1. 
 
I kapitel 3.2 presenteras den översiktliga intervjuundersökningen som genomförts med 
åtta stycken förrättningslantmätare, vars syfte var att få en inblick i hur processen kring 
att förordna en sakkunnig ser ut i praktiken. 
 
Slutligen har nio stycken förrättningsakter valts ut, samt detaljstuderats med syfte att 
öka läsarens förståelse kring processen kring sakkunnigförordnande samt när det kan bli 
aktuellt att tillämpas. Denna undersökning kommer att presenteras i kapitel 4. 

3.1 Genomförande av aktundersökning 
I detta kapitel beskrivs den genomförda aktundersökningen. Här nedan beskrivs först 
den metod som tillämpats vid undersökningens genomförande, med avgränsning och 
felkällor i kapitel 3.1.1. Studiens resultat presenteras sedan i kapitel 3.1.2. 
 
Som nämnts bygger den genomförda rapportstudien till största del på en genomförd 
aktundersökning. Inom ramen för denna studie har såväl en kvantitativ som kvalitativ 
aktundersökning genomförts. Syftet med denna har framför allt varit att besvara och 
undersöka de frågeställningar som formulerats i kapitel 1.1. 
 
I aktundersökningens inledande skede genomfördes en kvantitativ undersökning, där 
alla digitaliserade akter i lantmäteriets digitala arkiv, Arken, under år 2013 studerades. 
Inom ramen av undersökningen studerades samtliga akter som registrerats i fastighets-
registret under den avgränsade tidsperioden. Arken är en databas där alla förrättningsak-
ter från den statliga lantmäterimyndigheten finns digitaliserade, samt förrättningsakter 
från de flesta kommunala lantmäterimyndigheterna (Lantmäteriet, 2014b). 
 
Den kvantitativa undersökningen var översiktlig och dess syfte var att samla in material 
och akter som underlag för att i ett senare skede kunna genomföra den kvalitativa 
undersökningen. Den genomfördes genom att samtliga registrerade förrättningsakter 
under ett års tid, från alla typer av lantmäteriförrättningar och från Sveriges samtliga län 
studerades.  
 
Vid tidpunkten för undersökningens genomförande fanns totalt 16 279 förrättningsakter, 
som registrerats i fastighetsregistret under 2013, digitaliserade i Arken. Förrättningar 
undersöktes manuellt län för län, för att ha en bättre uppsikt över vilka förrättningar som 
redan studerats. Detta innebär alltså att samtliga förrättningsakter har öppnats och lästs, 
då någon förenklad sökning för att få fram de förrättningsakter där en sakkunnig förord-
nats inte var tillämplig. 
 
För varje län noterades det totala antalet studerade förrättningsakter, samt hur många 
förrättningar där någon sakkunnig förordnats som påträffats. Dessa akter sparades ned 
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för vidare undersökning. Genomförandet av den kvantitativa studien resulterade i att 82 
förrättningsakter påträffades, där det noterats att någon typ av sakkunnig förordnats. 
Dessa utgjorde det underlag som studerats i den kvalitativa studien. 
 
Syftet med den kvalitativa studien var i första hand att besvara hur ofta FBL 4:34 till-
lämpas vid lantmäteriförrättningar samt vilken typ av sakkunnig det rör sig om samt hur 
förordnandet skett. 
 
Vid studiens genomförande detaljstuderades de 82 förrättningsakterna i första hand ge-
nom att notera olika parametrar så som; förrättningsåtgärd, typ av sakkunnig, hur för-
ordnande av sakkunnig skett, hur den sakkunniges utlåtande hanterats, om något beslut 
om ersättning till sakkunnig fanns, hur lång ärendets handläggningstid varit och så vi-
dare. 
 
I ett första steg delades samtliga förrättningsakter in i fem grova klassificeringar, utifrån 
de förrättningsåtgärder som påträffats vid den kvantitativa undersökningen: 
 

1) Fastighetsreglering 
2) Ledningsrättsåtgärd 
3) Anläggningsåtgärd 
4) Klyvning 
5) Flera förrättningsåtgärder, till exempel sammanläggning och klyvning eller fas-

tighetsreglering och ledningsrätt, där flera kombinerade förrättningsåtgärder 
prövats inom ramen av samma förrättning. 

 
Ärendets handläggningstid har i denna studie räknats från det datum som en ansökan 
inkom till lantmäterimyndigheten, fram till det datum som förrättningen införts i fastig-
hetsregistret. Denna uppgift har främst insamlats genom att studera förrättningarnas 
dagboksblad. 

3.1.1 Avgränsning och felkällor 
Inom ramen av detta arbete har ett par avgränsningar genomförts, främst på grund av 
undersökningens karaktär samt rapportens tidslinje. 
 
Att akter från endast ett år studerats beror på att det inte var möjligt att direkt plocka 
fram de akter där sakkunnigförordnande skett. Att manuellt studera varje akt var 
tidskrävande och inom ramen för denna rapport fanns inget utrymme för att studera yt-
terligare ett år. 
 
Studien har valt att avgränsa sig till att endast studera akter som finns registrerade i Ar-
ken. Enda möjligheten för att kunna undersöka övriga akter är att besöka samtliga kon-
tor. Under den kvantitativa undersökningen påträffades runt 300 förrättningsakter som 
ännu inte fanns digitaliserade i Arken. Dessa förrättningar har inte undersökts, då det 
tagit alltför lång tid att manuellt gå igenom samtliga förrättningar genom att kontakta 
ansvariga förrättningslantmätare. 
 
I den kvantitativa undersökningen finns ett visst utrymme för en felmarginal, eftersom 
att undersökningen av förrättningsakter genomförts manuellt. Denna felmarginal anses 
dock vara väldigt liten och inte i slutändan påverka resultatet. 
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3.1.2 Resultat av aktundersökning 
I detta kapitel kommer resultatet från den genomförda aktundersökningen att presente-
ras. Som nämndes i inledningen av kapitel 3, har alla förrättningsakter som registrerats i 
fastighetsregistret under 2013 samt finns digitaliserade i Arken undersökts. Resultatet 
från den kvantitativa undersökningen kommer först att presenteras översiktligt, innan 
resultatet från den kvalitativa undersökningen presenteras mer ingående. Vid presentat-
ionen av den kvalitativa undersökningen kommer resultatet delvis att presenteras utifrån 
de förekommande förrättningsåtgärderna. 
 
En sammanställning från den kvantitativa undersökningen presenteras här nedan i ta-
bell 1, som anger det totala antalet studerade förrättningsakter, fördelade län för län. 
Tabellen anger även hur många akter där någon sakkunnig förordnats som påträffats 
under studiens genomförande, samt hur stor andel av länets totala förrättningsakter som 
dessa utgör. Dessa uppgifter är summerade, där även en procentandel räknats fram uti-
från totala förrättningsakter respektive totalt antal förordnanden. Tabellen är sorterad 
utifrån andelen i procent, från lägst till högst stigande ordning. 
 

Län 
Akter där 
sakkunnig 

förekommit 

Antal 
undersökta 
akter/län 

Andel 
% 

Blekinge 0 323 0 % 
Gotland 0 312 0 % 
Jönköping 0 487 0 % 
Östergötland 0 376 0 % 
Skåne 1 1 422 0,07 % 
Västerbotten 1 677 0,15 % 
Dalarna 2 1 051 0,19 % 
Västra Götaland 9 3 071 0,29 % 
Örebro 2 622 0,32 % 
Kalmar 2 562 0,36 % 
Halland 2 539 0,37 % 
Södermanland 2 517 0,39 % 
Kronoberg 3 485 0,62 % 
Värmland 6 783 0,77 % 
Jämtland 5 634 0,79 % 
Västernorrland 4 497 0,80 % 
Stockholm 13 1 474 0,88 % 
Västmanland 3 305 0,98 % 
Uppsala 10 825 1,21 % 
Norrbotten 9 727 1,24 % 
Gävleborg 8 590 1,36 % 

   
  

TOTALT 82 16 279 0,50 % 
Tabell 1: Antal studerade förrättningsakter fördelade efter län, samt antal förrättningar per län 
där någon sakkunnig förordnats att delta. Detta är sorterat, från lägst till högst i  stigande ordning, 
utifrån andelen i procent. 
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Totalt har 16 279 förrättningsakter studerats. Bland samtliga förrättningsakter påträffa-
des ett sakkunnigförordnande i 82 av akterna, vilket utgör cirka 0,5 procent av samtliga 
förrättningar. Bland de akter som registrerats i fastighetsregistret år 2013, hade inget 
sakkunnigförordnande skett i varken Blekinges län, Gotlands län, Jönköpings län eller 
Östergötlands län. Detta innebär att fyra av länen hade en procentandel på noll procent. 
 
Åtta län hade en procentandel mellan 0,01-0,5 procent; Skånes län, Västerbottens län, 
Dalarnas län, Västra Götalands län, Örebros län, Kalmars län, Hallands län samt Sö-
dermanlands län. Totalt påträffades för dessa län 21 förrättningsakter där ett sakkunnig-
förordnande skett. 
 
I Kronobergs län, Värmlands län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Stockholms län 
samt Västmanlands län påträffades ett sakkunnigförordnande i totalt 34 förrättningsak-
ter. Dessa sex län hade en procentandel mellan 0,5-1 procent. 
 
I tre av länen; Uppsalas län, Norrbottens län samt Gävleborgs län, var den procentuella 
andelen där ett sakkunnigförordnande skett större än en procent. I Gävleborgs län på-
träffades åtta förrättningsakter där ett sakkunnigförordnande skett, vilket gav den högsta 
procentandelen på 1,36 procent.  
 
Typ av sakkunnig 

De 82 förrättningsakterna, se bilaga 1, har klassificerats och undersökts utifrån de typer 
av förrättningsåtgärder som påträffades vid den kvantitativa undersökningen. Nedan, i 
tabell 2, presenteras fördelningen av sakkunnigförordnande utifrån förrättningsåtgärd, 
samt vilken typ av sakkunnig som förordnats i de studerade lantmäteriförrättningarna.  
 
De typer av sakkunniga som förekommit har delats in i två kategorier; värdering re-
spektive annan typ av sakkunnig. Vilken annan typ av sakkunnig det kan röra sig om 
kommer att presenteras närmare här nedan. Syftet med detta var att undersöka vilka 
typer av sakkunniga som vanligen förordnas vid lantmäteriförrättningar. 
 

 
Sakkunnig 
värdering 

Annan  
Sakkunnig Totalt 

Fastighetsreglering 18 2 20 
Ledningsrättsåtgärd 29 - 29 
Anläggningsåtgärd 5 11 16 
Klyvning 3 - 3 
Flera  
förrättningsåtgärder 12 2 14 

    TOTALT 67 15 82 
Tabell 2: Antal förrättningar där ett sakkunnigförordnande skett, fördelat utifrån de påträffade 
förrättningsåtgärderna. 

Fastighetsreglering 
I 20 av de studerade lantmäteriförrättningarna hade en fastighetsregleringsåtgärd ge-
nomförts. De genomförda åtgärderna rörde främst marköverföring, bildande av servitut 
eller en förändring av ett redan befintligt servitut. I 18 av dessa fastighetsregleringar 
hade en sakkunnig förordnats med särskild kunskap inom värdering. Den sakkunnige 
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genomförde i de flesta av de 18 förrättningarna en likvidvärdering, som sedan låg till 
grund för det i förrättningen fattade ersättningsbeslutet. 
 
I två av fastighetsregleringarna förordnandes en annan typ av sakkunnig. I den ena rörde 
det sig om en sakkunnig inom vägteknisk kunskap. Den fastighetsägare som ansökte om 
förrättningen ville genom fastighetsreglering förändra ett servitutsområde gällande väg. 
Sökanden var ägare till den tjänande fastigheten. En ny väg hade anlagts och man ville 
därför att det gamla servitutet skulle regleras bort, samtidigt som ett nytt servitut bilda-
des med rätt att istället använda den nya vägen. Övriga sakägare hade invändningar mot 
detta, då den nya vägens standard var att anse som bristfällig. Man kom överens om att 
förordna en sakkunnig inom vägfrågor, som i sin tur skulle bedöma den nya vägens 
standard. Den sakkunnige genomförde en besiktning av vägen och lämnade ett utlåtande 
med upprustningsåtgärder. Först när dessa åtgärder var genomförda och en slutbesikt-
ning genomförts fattade förrättningslantmätaren beslut om fastighetsregleringen.  
 
Den andra förrättningen, där någon annan typ av sakkunnig förordnats, var en fastig-
hetsreglering rörande en tredimensionell fastighet. Ett område under marknivån, i form 
av parkeringsgarage i ett bergutrymme, skulle föras över från en kommunal fastighet till 
en fastighet ägd av ett större företag. För att genomföra förrättningen krävdes att rit-
ningar avseende områdets beskaffenhet konstruerades, alltså ritningar över parkerings-
garaget och dess bärande konstruktion. Då lantmäterimyndigheten inte själva innehar 
denna kompetens, förordnades en sakkunnig med teknisk kompetens. Den sakkunnige 
tillverkade de tekniska ritningar som sedan bifogades till förrättningsakten. 
 
Ledningsrättsåtgärd 
I 29 av de studerade lantmäteriförrättningarna hade någon typ av ledningsrättsåtgärd 
genomförts. Till exempel rörde ett tiotal av dessa förrättningar upplåtande av lednings-
rätt för optofiberkablar, som grävts ned i gemensamma kabelgravar under slutet av 
1990-talet. Ledningarna var i detta fall alltså befintliga och hade grävts ned med stöd av 
markavtal mellan ledningsägaren och de berörda fastighetsägarna. 
 
I samtliga av dessa 29 förrättningar hade en sakkunnig inom värdering förordnats. Vid 
förrättningar som berörs av en ledningsrättsåtgärd tas ett markområde i anspråk. Det 
spelar ingen roll om ledningen är befintlig eller inte, man måste alltid uppskatta intrång-
ets storlek i samband med att det beslutas om upplåtande av en ledningsrätt. Den sak-
kunniges uppgift var därmed att beräkna skadan av det intrång som ledningen gav upp-
hov till, för de ledningssträckor där ledningsägaren inte kunnat träffa en överenskom-
melse med markägaren. Denna likvidvärdering låg sedan till grund för det ersättnings-
beslut som fattades av förrättningslantmätaren. 
 
Anläggningsåtgärd 
De 16 förrättningar där någon typ av anläggningsåtgärd genomförts skiljde sig något 
från de övriga klassificeringarna. I denna grupp var det, till skillnad från de andra, i 
större utsträckning någon annan typ av sakkunnig som förordnats.  
 
I sex av de sexton anläggningsförrättningarna hade en sakkunnig inom värdering för-
ordnats för att genomföra en likvidvärdering, som sedan låg till grund för det ersätt-
ningsbeslut som fattades inom ramen av förrättningen. I en av de sex förrättningarna 
förordnades den sakkunnige till att genomföra en båtnadsvärdering i samband med en 
anläggningsförrättning.  
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I de övriga tio anläggningsförrättningarna hade alltså någon annan typ av sakkunnig 
förordnats. Dessa förrättningar rörde bildande eller omprövning av en gemensamhetsan-
läggning, för ändamålet väg och en sakkunnig inom vägfrågor hade därför förordnats. 
Den sakkunnige fick till exempel besikta dessa väganläggningar, lämna ett utlåtande till 
vilken standard en nyanlagd eller upprustad skogsbilväg bör hålla, redogöra för vilka 
vägar som skulle ingå i bildandet av en gemensamhetsanläggning samt utreda lokali-
sering samt kostnad av anläggandet av nya vägar. 
 
Klyvning 
Tre klyvningsförrättningar studerades och i samtliga hade en sakkunnig inom värdering 
förordnats. Den sakkunnige genomförde i alla tre klyvningar en likvidvärdering, för att 
se vilken ersättning som skulle utgå mellan de olika klyvningslotterna. 
 
Vid en klyvning gäller att graderingsvärdet inte får skilja sig avsevärt från delägarnas 
andel i fastigheten vid en lottläggning. I en av de tre klyvningsförrättningarna genom-
fördes därför även en graderingsvärdering för att klargöra vilket av sakägarnas yrkanden 
till lottläggning som var genomförbart. 
 
Flera förrättningsåtgärder 
1 14 av de studerade förrättningarna hade flera förrättningsåtgärder genomförts, till ex-
empel att en sammanläggning och klyvning genomförts inom ramen av samma förrätt-
ning. 
 
Bland förrättningarna i denna klassificering hade en sakkunnig inom värdering förord-
nats i 12 av dem. Som tidigare nämnt utför en sakkunnig inom värdering ofta den lik-
vidvärdering som sedan ligger till grund för det ersättningsbeslut som fattas av förrätt-
ningslantmätaren. Så var även fallet i dessa 12 förrättningar. 
 
I två av förrättningarna hade istället någon annan typ av sakkunnig förordnats. Det rörde 
sig i båda förrättningarna om en sakkunnig inom vägfrågor. I den ena rörde förrättning-
en en anläggningsåtgärd samt en fastighetsreglering. Man skulle inom ramen av förrätt-
ningen genom fastighetsreglering stänga en överfart över järnvägen för gång- och cykel-
trafik. I samband med detta omprövade man en gemensamhetsanläggning, då denna i 
framtiden skulle nyttjas i större utsträckning av gång- och cykeltrafikanter. En sakkun-
nig inom vägfrågor förordnades för att utreda alternativ för en ny dragning av gång- och 
cykelvägen samt dess anslutning till den väg som ingick i den befintliga gemensamhets-
anläggningen. 
 
Den andra förrättningen rörde även den en anläggningsåtgärd i kombination med en 
fastighetsreglering. Ansökan avsåg rätt till utfart för en bostadsfastighet. Fastigheten 
fick genom fastighetsreglering ett servitut som medgav rätt att bryta väg över den tjä-
nande fastigheten. I samband med detta fick bostadsfastigheten ett behov av att träda in 
i en befintlig gemensamhetsanläggning med ändamål väg och denna ga omprövades 
därför inom ramen av samma lantmäteriförrättning. 
 
Förordnande av sakkunnig 

Hur förordnandet av en sakkunnig ska ske finns inte reglerat i någon lagtext och som 
nämndes i kapitel 2.2 finns egentligen inte något formkrav heller. Det bör dock anses 
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klart att ett förordnande alltid ska grunda sig på diskussion med sakägare och att dessa 
ska ges möjlighet att yttra sig i frågan. 
 
Ett förordnande av sakkunnig kan antingen ske under ett förrättningssammanträde och 
då anges i sammanträdesprotokollet, som ett särskilt beslut om förordnande av sakkun-
nig som biläggs till förrättningsakten eller anges som en notering i förrättningens dag-
boksblad.  
 
När förordnande av sakkunnig undersökts, för att se vilken princip som tillämpas i prak-
tiken, är det främst tre frågor som studerats; 
 

1) Hur har förordnandet skett – det vill säga om ett förordnande finns dokumente-
rat i ett protokoll från ett sammanträde, i ett eget särskilt som bifogats till för-
rättningsakten eller om förordnandet skett på något annat sätt. 

2) När skedde förordnandet – det vill säga om ett förordnande om sakkunnig skett 
efter ett sammanträde eller på något annat sätt. Detta till syfte att undersöka om 
det verkar som att förrättningslantmätaren haft kontakt med sakägarna innan ett 
beslut om förordnande fattas. 

3) Finns förordnandet med i förrättningsakten – det vill säga om förordnandet har 
bifogats till förrättningsakten eller inte, samt hur detta hanterats om det inte 
finns i akten. 

 
Syftet med dessa frågor är dels att undersöka vilket alternativ som förrättningslantmä-
tare tillämpar när det gäller förordnande av sakkunnig men även att undersöka om be-
slutet verkar vara förankrat bland sakägarna, eftersom detta kriterium finns angivet i 
lantmäteriets handbok. Resultatet från undersökningen av de tre frågorna presenteras 
nedan i tabell 3. 
 

 

Hur har förordnadet skett? 
 

När skedde 
förordnandet? 

Förordnanden 
med i akt 

Protokoll från 
sammanträde 

Särskilt 
beslut 

Annat 
sätt 

Efter 
sammanträde 

Annat 
sätt Ja Nej 

Fastighetsreglering 6 11 3 7 13 14 6 
Ledningsrättsåtgärd 9 20 0 16 13 28 1 
Anläggningsåtgärd 5 9 2 12 4 13 3 
Klyvning 1 2 0 3 0 3 0 
Flera 
förrättningsåtgärder 3 6 5 6 8 5 9 

      
TOTALT 

24 48 10 44 38 62 20 
82 82 82 

Tabell 3: Tabell som redovisar hur sakkunnigförordnande skett, om ett förordnande skett efter ett 
sammanträde samt om förordnandet finns med i förrättningsakten.  

Fastighetsreglering 
I de lantmäteriförrättningar där en fastighetsregleringsåtgärd genomförts hade ett sak-
kunnigförordnande i sex av förrättningarna angivits i ett sammanträdesprotokoll. I 11 av 
fastighetsregleringarna hade en sakkunnig förordnats i ett särskilt beslut, där man hänvi-
sade antingen till ett särskilt beslutsprotokoll eller till en aktbilaga och i de resterande 



 

 18 

tre fastighetsregleringarna hade ett förordnande av sakkunnig skett på något annat sätt 
och något förordnande av sakkunnig har inte återfunnits i dessa tre förrättningsakter. 
 
I en av de tre fastighetsregleringarna angav förrättningslantmätaren i ett sammanträdes-
protokoll att ”ett förordnande av sakkunnig kan komma att ske i ett senare skede, då 
sakägarna önskar det” Förrättningslantmätaren ansåg att ett behov av att förordna en 
sakkunnig fanns samt att den sakkunnige skulle förordnas efter att sakägarna godkänt 
detta. Något formellt förordnande finns inte bifogat till förrättningsakten och inte heller 
finns någon notering om när ett förordnande skett i förrättningens dagboksblad. I dag-
boksbladet finns endast noterat när sakkunnigutlåtandet, som utgör en likvidvärdering, 
inkommit. 
 
I den andra förrättningen förordnas en sakkunnig för att genomföra en likvidvärdering. 
Efter att sakägarna fått ta del av denna värdering träffar de en överenskommelse, som 
ligger till grund för ersättningsbeslutet. Värderingen har därför inte använts av förrätt-
ningslantmätaren vid beslutsfattandet. Det är därför möjligt att samtliga handlingar rö-
rande förordnande av sakkunnig har gallrats. 
 
Den sista fastighetsregleringen, där ett förordnande av sakkunnig skett på något annat 
sätt, verkar ha blivit utbruten från ett tidigare ärenden. Det är därmed möjligt att ett för-
ordnande skett inom ramen av den tidigare förrättningen och att detta dokument inte 
flyttats över till den aktuella regleringen. 
 
Nästa fråga som undersöktes var när förordnandet av sakkunnig skett, efter eller i an-
slutning till ett sammanträde eller på något annat sätt. I sju av de undersökta fastighets-
regleringarna skedde förordnandet under eller efter ett sammanträde. När förordnande 
av sakkunnig skedde i de resterande 13 fastighetsregleringsförrättningarna har därför 
studerats. 
 
I tre av dessa skedde ett förordnande av sakkunnig tidigt i förrättningen, redan i sam-
band med att bekräftelse på ansökan skickades till sakägarna. I dessa förrättningar hade 
Trafikverket ansökt om fastighetsreglering och förrättningslantmätaren fick i samband 
med ansökan i uppdrag att genomföra en likvidvärdering. För att genomföra denna vär-
dering förordnades en sakkunnig värderare i ett tidigt skede av förrättningen. 
 
I fem fastighetsregleringsförrättningar förordnades en sakkunnig innan det första sam-
manträdet. Från dagboksbladen i dessa förrättningar kan man utläsa att sakägarkontakt 
skett innan detta beslut fattats. Förordnandet har därmed troligtvis diskuterats och för-
ankrats bland sakägarna. 
 
De tre sista fastighetsregleringarna rör förrättningar som blivit utbrutna ur ett tidigare 
ärende. Det anges att ett förordnande skett inom ramen av den tidigare förrättningen och 
därmed innan det första sammanträdet i den undersökta förrättningen. 
 
I 14 av de undersökta fastighetsregleringsförrättningarna fanns sakkunnigförordnandet 
med i akten, antigen i ett protokoll från ett sammanträde eller som en aktbilaga. Bortser 
man från de tre förrättningar som beskrivits ovan, innebär det att det i tre förrättningsak-
ter saknades något beslut om förordnande av sakkunnig. Samtliga av dessa tre förrätt-
ningar har blivit utbrutna ur tidigare ärenden och de dokument där en sakkunnig förord-
nats har ej flyttats över till det aktuella ärendet. 
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Ledningsrättsåtgärd 
Bland de förrättningar där någon ledningsrättsåtgärd genomförts var det mest förekom-
mande, i totalt 20 förrättningar, att ett förordnande av sakkunnig angetts som ett särskilt 
beslut. I de resterande nio förrättningarna hade förordnande av sakkunnig angetts i ett 
protokoll från ett sammanträde. I samtliga ledningsrättsförrättningar fanns ett formellt 
beslut om förordnande av sakkunnig. 
 
Ett beslut om förordnande av sakkunnig fattades i 16 av dessa förrättningar efter, eller i 
anslutning till ett sammanträde. I de resterande 13 förrättningarna skedde förordnande 
av sakkunnig vid ett annat tillfälle.  
 
I tre av förrättningarna skedde ett förordnande av sakkunnig tidigt i förrättningen men 
efter kontakt med sakägare. Detta kunde utläsas från förrättningarnas dagboksblad. Två 
ledningsförrättningar hade blivit utbrutna från tidigare ärenden och man angav i ett pro-
tokoll att ett förordnande skett inom ramen av den tidigare förrättningen. 
 
I de resterande åtta förrättningarna skedde förordnandet tidigt i förrättningen, innan nå-
gon kontakt med sakägare skett. Dessa förrättningar var alla av karaktären att lednings-
rätt skulle upplåtas för optofiberkablar i marken, som tidigare upplåtits med markavtal. I 
många förrättningar var det samma ledningsägare och det kan hända att man inom ra-
men av samtliga dessa förrättningar redan bestämt att en sakkunnig skulle förordnas för 
att genomföra intrångsvärdering och ersättning. Förrättningskostnaderna betalades av 
ledningsägaren i samtliga av dessa åtta ledningsrättsåtgärdsförrättningar. 
 
Bland de förrättningar som rörde ledningsrättsåtgärder påträffades ett förordnande om 
sakkunnig i 28 akter. I den akt där något förordnande inte kunde hittats, hade förord-
nandet skett inom ramen av en tidigare förrättning och man hänvisade i akten till den 
tidigare akten.   
 
Anläggningsåtgärd 
I fem av de sexton förrättningar som berörts av en anläggningsåtgärd påträffades för-
ordnande av sakkunnig i ett protokoll från ett sammanträde. Förordnande om sakkunnig 
hade fattats i ett särskilt beslut i nio av anläggningsförrättningarna och i två av förrätt-
ningarna fanns varken något dokument eller någon notering i dagboksbladet om förord-
nande av sakkunnig. 
 
I 12 av anläggningsförrättningarna skedde ett förordnande av sakkunnig under, eller i 
anslutning till ett sammanträde. I de resterande fyra förrättningarna skedde förordnandet 
av sakkunnig på något annat sätt. Som nämnts ovan saknades beslut om förordnande av 
sakkunnig helt i två av förrättningsakterna. Det är därför omöjligt att säga något om när 
förordnandet skett samt om detta varit efter kontakt med sakägare eller inte. I två av 
förrättningarna hade förordnandet av sakkunnig skett inom ramen av en tidigare förrätt-
ning och därmed innan det första sammanträdet i de undersökta förrättningarna. 
 
Dokument om förordnande av sakkunnig saknades i tre av de undersökta anläggnings-
förrättningarna. I en av dessa förrättningar fanns som nämnt en hänvisning till ett för-
ordnande som skett inom ramen av en tidigare förrättning. Detta dokument borde ha 
bifogats till den nu aktuella förrättningsakten. För två av förrättningarna påträffades 
ingen notering alls. 
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Klyvning 
I samtliga studerade klyvningsförrättningar fanns ett formellt förordnande av sakkunnig. 
I två av förrättningsakterna förordnandes en sakkunnig i ett särskilt beslutsdokument 
och i den tredje förrättningen förordnandes den sakkunnige under ett sammanträde, vil-
ket angavs i sammanträdesprotokollet. 
 
Samtliga förordnanden av sakkunnig skedde efter, eller i anslutning, till ett samman-
träde och i alla tre klyvningsakter fanns förordnanden bifogade. 
 
Flera förrättningsåtgärder 
För de 14 förrättningar där flera kombinerade förrättningsåtgärder genomförts fanns tre 
förordnande om sakkunnig i ett protokoll från ett sammanträde. I sex av förrättningarna 
fanns förordnandet i ett eget beslutsdokument och i de resterande fem förrättningarna 
hade ett förordnande skett på något annat sätt. 
 
I fyra av dessa förrättningar är det oklart hur och när ett förordnande har skett, då inga 
dokument har påträffats i förrättningsakterna och inget finns nämnt i förrättningarnas 
dagboksblad. I en av förrättningarna har förordnandet skett inom ramen av en tidigare 
förrättning, vilket nämns i protokollet. 
 
Redovisning av den sakkunniges utlåtande 

Inom den kvalitativa studien har en undersökningen avseende hanteringen av den sak-
kunniges utlåtanden också genomförts, med syfte att dels studera hur utlåtandet har re-
dovisats men även om det bifogats till förrättningsakten eller inte. 
 
I samband med detta undersöktes även hur vanligt förekommande det var att den sak-
kunnige deltog vid förrättningssammanträdet, samt i vilket skede av lantmäteriförfaran-
det som sakägarna fick ta del av den sakkunniges utlåtande. Resultatet från denna 
undersökning redovisas här nedan, i tabell 4 
 

 

Redovisning av 
utlåtande 

Utlåtande 
med i akt 

Sakkunnig med 
på sammanträde? 

Besked om utlåtande 
innan beslut? 

Skriftligt Annat sätt Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
Fastighetsreglering 18 2 17 3 5 15 17 3 
Ledningsrättsåtgärd 28 1 27 2 14 15 25 4 
Anläggningsåtgärd 16 0 16 0 10 6 16 0 
Klyvning 3 0 3 0 2 1 3 0 
Flera 
förrättningsåtgärder 12 2 12 2 8 6 13 1 

         
TOTALT 77 5 75 7 39 43 74 8 

82 82 82 82 
Tabell 4: Sammanställning av hur den sakkunniges utlåtande hanterats inom ramen av förrätt-
ningen. 

Fastighetsreglering 
I två av fastighetsregleringarna saknades ett skriftligt utlåtande. I båda förrättningarna 
genomförde den sakkunnige en likvidvärdering. Dessa värderingar låg sedan till grund 
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för överenskommelser som träffades mellan sakägarna och förrättningslantmätaren an-
såg därmed att det inte fanns något behov att inte att bifoga värdeutlåtandet till förrätt-
ningsakten. 
 
Ett sakkunnigutlåtande saknades i ytterligare en fastighetsreglering. I förrättningens 
dagboksblad finns angivet att utlåtandet har skickats ut till sakägarna, för att dessa ska 
ha möjlighet att ta del av utlåtandet samt lämna sina synpunkter. Det är oklart varför 
utlåtandet inte bifogats till förrättningsakten. 
 
De personer som förordnats som sakkunniga deltog vid sammanträden i fem av de tjugo 
undersökta fastighetsregleringarna. Vid dessa fem förrättningar var många sakägare 
inblandade. I femton av fastighetsregleringarna deltog däremot den sakkunnige inte vid 
något sammanträde, vilket berodde på två orsaker. Den första är att i nio av förrättning-
arna förordnades den sakkunnige vid ett sammanträde, efter diskussion med sakägarna 
och något ytterligare sammanträde hölls inte efter detta. Det andra är att i sex av fastig-
hetsregleringarna hölls inget sammanträde alls, vilket ger en naturlig förklaring till var-
för den sakkunnige inte deltog vid något sammanträde.  
 
I 17 av förrättningarna fick sakägarna ta del av den sakkunniges utlåtande innan ett er-
sättningsbeslut fattades, antingen genom att utlåtandet skickades till dem eller vid ett 
sammanträde. I tre av förrättningarna fick sakägarna ta del av utlåtandet först i samband 
med att ett ersättningsbeslut fattades och de mottog en kopia av förrättningsakten.  
 
Ledningsrättsåtgärd 
När det gäller förrättningar där någon ledningsrättsåtgärd genomfördes, fanns ett skrift-
ligt utlåtande i 28 av 29 förrättningsakter. Den förrättning där ett utlåtande saknades, 
hade blivit utbruten från ett tidigare ärende. Sakkunnigutlåtandet som ersättningsbeslut 
grundade sig på fanns i den andra akten och man hänvisade till denna i det aktuella 
ärendet. 
 
Vid 14 förrättningar deltog den sakkunnige vid ett lantmäterisammanträde, medan de i 
15 förrättningar inte deltog. I två av de sistnämnda förrättningar hölls inget samman-
träde alls. I åtta av dem hölls inget sammanträde efter den tidpunkt att den sakkunnige 
förordnades och i de resterande fem deltog inte den sakkunnige trots att förordnade skett 
innan sammanträde hölls. 
 
I fyra av förrättningarna fick sakägarna ta del av den sakkunniges utlåtande först i sam-
band med att ett ersättningsbeslut fattades. 
 
Anläggningsåtgärd 
I de förrättningar där någon anläggningsåtgärd genomförts fanns den sakkunniges 
skriftliga utlåtande bifogat i samtliga förrättningsakter. I sex förrättningar deltog den 
sakkunnige inte vid något sammanträde. I tre av dessa hölls inget sammanträde efter det 
att ett förordnande skett och i de övriga tre ansåg förrättningslantmätaren att det inte 
fanns något behov att den sakkunnige deltog, eftersom ingen oenighet rådde mellan 
sakägarna. 
 
I samtliga förrättningar fick sakägare ta del av den sakkunniges utlåtande, antingen vid 
sammanträde eller hemskickat. 
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Klyvning 
Även i de tre klyvningsförrättningarna fanns ett skriftligt utlåtande bifogat i samtliga 
förrättningsakter. I en förrättning hölls inget sammanträde men alla sakägare fick i 
samtliga förrättningar besked om den sakkunniges utlåtande innan något fastighetsbild-
ningsbeslut samt ersättningsbeslut fattades.  
 
Flera förrättningsåtgärder 
I två av förrättningarna har den sakkunnigs utlåtande redovisats på något annat sätt. I 
dessa förrättningar fanns heller inget utlåtande bifogat till förrättningsakten och det är 
därför oklart hur denna redovisning skett. 
 
I sex förrättningar deltog den sakkunnige inte vid något sammanträde. I två av dessa 
förrättningar hölls inget sammanträde alls och i de resterande fyra ansåg förrättnings-
lantmätare att det inte fanns något behov att den sakkunnige deltog. I alla förrättningar 
utom en fick sakägarna ta del av den sakkunniges utlåtande innan ett beslut fattades. 
 
Beslut om ersättning till sakkunnig 

I handboken anges att det på ett klart och tydligt sätt ska framgå hur stor ersättning som 
ska utgå till den sakkunnige, samt att detta ska anges i ett särskilt beslut om ersättning 
till sakkunnig. En undersökning har därför gjorts för att se hur vanligt detta var i de un-
dersökta förrättningsakterna. Resultatet från detta redovisas i tabell 5. 
 

 

Beslut om ersättning till sakkunnig  
Ja Nej 

Fastighetsreglering 10 10 
Ledningsrättsåtgärd 20 9 
Anläggningsåtgärd 14 2 
Klyvning 2 1 
Flera 
förrättningsåtgärder 5 9 

   
TOTALT 51 31 

82 
Tabell 5: Sammanställning som visar om beslut om ersättning till sakkunnig kunde återfinnas i de 
undersökta förrättningsakterna. 

Totalt saknades beslut om ersättning till sakkunnig i 31 av förrättningarna. För dessa 
förrättningar har samtliga dokument i Trossen, lantmäteriets handläggningsprogram, 
studerats. Inte heller där återfanns något dokument som redovisade ersättning till sak-
kunnig. Det är troligt att detta kan ha redovisats som en särskild post på fakturan men 
alltså inte som ett eget beslut inom ramen av förrättningen. 
 
Förrättningens handläggningstid 

Handläggningstiden för de undersökta akterna har studerats, från det datum att ansökan 
inkom till lantmäterimyndigheten, fram till det datum att förrättningen registrerats i fas-
tighetsregistret. Syftet med denna undersökning var att studera om man kan dra några 
generella slutsatser angående handläggningstid, i de förrättningar som en sakkunnig 
förordnats. Tiden har omvandlats till månader och redovisas i tabell 6. 
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Månader 
Kortast Tid Längst Tid Medel Median 

Fastighetsreglering 2 192 51 32 
Ledningsrättsåtgärd 2 146 29 18 
Anläggningsåtgärd 2 143 45 39 
Klyvning 22 70 41 32 
Flera 
förrättningsåtgärder 8 216 48 31 

     TOTALT 2 216 41 30 
Tabell 6: Sammanställning över de undersökta förrättningarnas handläggningstid, angivet i måna-
der. 

Bland de undersökta förrättningarna hade tre av dem den kortaste handläggningstiden, 
endast 2 månader. Den längsta handläggningstiden uppgick till 216 månader, motsva-
rande 18 år och var en förrättning där flera kombinerade fastighetsbildningsåtgärder 
genomförts. Dessa förrättningar kommer att beskrivas närmare under respektive fastig-
hetsbildningskategori. Den totala medelhandläggningstiden låg på 41 månader och den 
totala median på 30 månader. 
 
Fastighetsreglering 
I den fastighetsregleringsförrättningen med den kortaste handläggningstiden på 2 måna-
der, genomfördes en marköverföring av ett tredimensionellt område från en gatu- och 
parkmarksfastighet till en industrifastighet. Marköverföringen skedde som en mindre 
avvikelse från gällande detaljplan och det överförde området utgjorde ett parkeringsga-
rage. Inga motstridiga intressen förekom inom ramen av denna förrättning och det var 
endast två sakägare. 
 
Den förrättningen som hade längst handläggningstid, 192 månader vilket motsvarar 16 
år, rörde en fastighetsreglering där man upphävde överfartsservitut på stambanan och 
samtidigt fick lösa utfartsfrågan för berörda fastigheter. Inga motstridiga intressen före-
kom inom ramen av förrättningen och fastighetsregleringen byggde på överenskommel-
ser. Även om ansökan kom in 1997, kan man från förrättningens dagboksblad utläsa att 
själva handläggningen med ärendet egentligen inte påbörjades förrän under den senare 
hälften av 2012. 
 
Ledningsrättsåtgärd 
Även i förrättningar gällande någon typ av ledningsrättsåtgärd var den kortaste hand-
läggningstiden 2 månader. Förrättningen ingick i ett projekt kallat Mälarringen, där 
ledningsrätt skulle bildas för befintliga rör med optofiberkablar, som grävts ned i en 
gemensam kabelgrav 1999 med stöd från markägarna via markavtal.  
 
I den förrättning som hade längst handläggningstid, 146 månader eller 12 år och 2 må-
nader, rörde det sig om samma typ av fråga. Förrättningen ingick i det projekt som istäl-
let kallas för Sverigeringen, där en ledningsrätt för nio av tolv för med optofiberkablar 
skulle bildas. Även dessa hade grävts ned i en gemensam kabelgrav 1999 med stöd från 
markägarna. I denna förrättning var det hundratals sakägare och det fanns vissa motstri-
diga intressen bland sakägarna. 
 
Anläggningsåtgärd 
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Den förrättning som hade kortast handläggningstid, av de förrättningar rörande någon 
anläggningsåtgärd, var bildandet av en gemensamhetsanläggning för en nyanlagd samt 
befintlig väg. Detta krävdes eftersom att den nuvarande utfarten skulle stängas och 
handläggningstiden var endast två månader. Detta ärende har blivit utbrutet från en tidi-
gare förrättning, vilket skulle kunna förklara den korta handläggningstiden. 
 
Den förrättning som hade den längsta handläggningstiden, 143 månader vilket motsva-
rar 11 år och 11 månader, genomfördes på liknande villkor. I denna förrättning omprö-
vades en anläggningsbeslut gällande vägar, på grund av en ombyggnation av E4:an som 
skulle stänga vissa överfarter. Även detta ärende har blivit utbrutet från ett tidigare 
ärende, år 2004. Nästa sammanträde hålls inte förrän E4:an är färdigbyggd, 2013. 
 
Klyvning 
Endast tre klyvningsförrättningar studerades. I förrättningen med kortast handläggnings-
tid, 22 månader eller 1 år och 10 månader, hade en av delägarna ansökt om försäljning 
hos Tingsrätten enligt lagen om samäganderätt. Den andra delägaren begärde därför 
klyvning och lottläggning hos lantmäterimyndigheten. En viss tvistighet förelåg mellan 
sakägarna. 
 
Förrättningen med längst handläggningstid pågick i 70 månader, vilket motsvarar 5 år 
och 10 månader. Denna klyvning grundade sig på en delningsplan, där ett företag delats 
och de två nya företagen till följd av detta gemensamt ägde fastigheten. Förrättningen 
drog ut på tiden eftersom att motstridighet mellan delägarna rådde, samt att man var 
oense om hur delningen gått till och vad den innebar. 
 
Flera förrättningsåtgärder 
När det gäller de förrättningar där ett flertal kombinerade förrättningsåtgärder genom-
förts var den kortaste handläggningstiden i ett ärende åtta månader. Förrättningen rörde 
en sammanläggning och sedan klyvning i två lotter, av en jord- och skogsbruksfastighet. 
De båda delägarna hade gemensamt ansökt om förrättning och var överens om lottlägg-
ningen. 
 
Den förrättning med längst handläggningstid, 216 månader eller 18 år, rörde en ny led-
ningsrätt för befintlig starkströmsledning. Detta var förrättningens ursprungsärende och 
två av fastighetsägarna motsatte sig ledningsrätt. Överenskommelser hade tecknats med 
resterande fastighetsägarna längs ledningens sträckning och från detta ärende hade 3 
ärenden utbrutits för att förkorta handläggningstiden för övriga sakägare. 

3.2 Översiktlig intervjuundersökning 
Inom ramen av detta examensarbete har en översiktlig intervjuundersökning genom-
förts. Åtta förrättningslantmätare med erfarenhet från att förordna sakkunniga har inter-
vjuats. Samtliga intervjufrågor finns i bilaga 2. Nedan redovisas ett par av frågorna samt 
en sammanställning av svaren. 

3.2.1 Avgränsning och felkällor 
Syftet med intervjuundersökningen har främst varit att få en inblick i hur den praktiska 
tillämpningen av ett sakkunnigförordnande sker. Det finns alltså en medvetenhet om att 
detta underlag inte är tillräckligt för att kunna dra några generella slutsatser.  
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3.2.2 Resultat av intervjuundersökning 
Förrättningslantmätarna som intervjuades var alla erfarna och bland dem fanns en viss 
geografisk spridning. Majoriteten av dem hade förordnat en sakkunnig, enligt FBL 4:34, 
i fem förrättningar eller färre medan två av dem förordnat en sakkunnig mer än tio 
gånger. Vilka förrättningslantmätare som intervjuats framgår av referensförteckningen i 
slutet av denna rapport. 
 
De tillfrågade hade i ett flertal förrättningar förordnat om sakkunnig eftersom att såväl 
de själva som deras medarbetare på kontoret, saknade efterfrågad värderingskompetens. 
I ett par av förrättningarna hade en sakkunnig inom vägfrågor förordnats, kompetens 
som såväl förrättningslantmätaren själv som lantmäterimyndigheten generellt saknar. 
Det är vanligt att förordnande av sakkunnig även sker i tvistiga förrättningar, för att 
sakägarna lättare ska förstå att värderingen genomförts av en oberoende och objektiv 
part, som inte har något annat uppdrag inom förrättningen. 
 
Samtliga av de tillfrågade förrättningslantmätarna svarade att beslut om förordnande av 
sakkunnig föranletts av ett sammanträde och att detta behov ofta framgår vid ett sam-
manträde. Det är först då man inser ärendets tvistighet och karaktär. I komplexa förrätt-
ningar, där man har svårt att få sakägare att komma överens, kan ett sådant behov även 
uppkomma i ett senare skede av förrättningen. Samtliga angav att de förordnat om sak-
kunnig i ett eget beslutsdokument, samt att detta bifogats till förrättningsakten. 
 
Den sakkunniges utlåtande har i samtliga förrättningar presenterats skriftligt. Hur sakä-
garna tagit del av detta har berott på förrättningens karaktär. I en anläggningsförrättning 
där den sakkunnige till exempel besiktat en väg, är det vanligt att även sakägarna deltar 
vid denna besiktning. Ibland har ett utlåtande skickats hem till sakägare i förväg och 
ibland har den sakkunnige föredragit sitt utlåtande vid ett sammanträde. 
 
De tillfrågade medgav att de inte alltid haft full förståelse för den sakkunniges utlå-
tande. I dessa fall har de bett den sakkunnige att komma in med ett förtydligande. I 
samband med detta har även den sakkunniges utlåtande ifrågasatts, till exempel på 
grund av att man inte varit nöjd med slutresultatet. Detta berodde då främst på att en 
likvidvärdering beräknats fel, på grund av missförstånd, eller att andra oklarheter upp-
stått kring den sakkunniges uppdrag. 
 
Bland de tillfrågade rådde en enstämmig uppfattning om att processen kring att förord-
nande av sakkunnig är enhetlig på respektive kontor. De ansåg även att behovet av att 
förordna en sakkunnig till viss del minskat eftersom det idag finns större kunskap kring 
värdering såväl ute på kontoren som inom lantmäteriorganisationen.   
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4 Beskrivning av lantmäteriförrättningar där sakkunniga förordnats 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en ökad förståelse kring förordnandet av en 
sakkunnig vid lantmäteriförrättningar. Utifrån underlaget som låg till grund för den kva-
litativa studien har nio lantmäteriförrättningar valts ut. 
 
De studerade förrättningarna har valts utifrån den åtgärdsbaserade klassificering som 
gjordes i kapitel 3; fastighetsreglering, ledningsrättsåtgärd, anläggningsåtgärd, klyvning 
samt flera förrättningsåtgärder. Förrättningarna kan anses vara karakteristiska för när ett 
förordnande av sakkunnig normalt förekommer inom de olika klassificeringarna. 
 
Två förrättningar per klassificering har studerats, med undantag för de förrättningar där 
en klyvningsåtgärd genomförts. Denna grupp bestod endast av tre förrättningar på grund 
av dess karaktär ansågs det inte nödvändigt att beskriva mer än en av dem. 
 
Nedan beskrivs de nio förrättningarna avseende bland annat typ av förrättning, syfte, 
antal sakägare, typ av sakkunnig samt hur denne medverkat i förrättningen och slutligen 
hur lång förrättningens handläggningstid varit. 

4.1 Fastighetsreglering inom detaljplan 
En stor del av de ansökningar gällande fastighetsreglering som inkommer till lantmäte-
rimyndigheten sker inom detaljplan. Det kan till exempel röra sig om att ett markom-
råde från en bostadsfastighet ska överföras till en kommunal fastighet för att enligt de-
taljplanen utgöra parkmark. 
 
I dessa typer av förrättningar kan det bli aktuellt att förordna en sakkunnig värderare 
vars utlåtande sedan läggs till grund för ett ersättningsbeslut. Detta förekommer i större 
utsträckning i kommuner med en kommunal lantmäterimyndighet, för att säkerställa att 
en opartisk värdering genomförs. 
 
I september 2012 inkom en ansökan om fastighetsreglering inom detaljplan till lantmä-
terimyndigheten vid Södertälje kommun (akt 0181K-2012/89). Två parter berördes av 
förrättningsåtgärden; Södertälje kommun i egenskap av fastighetsägare till park- och 
gatumarksfastigheten Ritorp 1:1 samt en privatperson i egenskap av ägare till bostads-
fastigheten Hjälmsättra 3:1. 
 
Ansökan om fastighetsregleringen grundade sig på en överenskommelse mellan de båda 
parterna och markområdet ifråga var redan ianspråktaget som gatumark. Fastighetsre-
gleringen skedde därmed som ett steg till att upprätthålla fastighetsindelning enligt gäl-
lande detaljplan och ingen oenighet förekom inom ramen av förrättningen.  
 
I sin ansökan yrkade parterna på att det aktuella markområdets areal skulle mätas upp 
och fastställas, samt att lantmäterimyndigheten som oberoende part skulle fastställa er-
sättningens storlek. 
 
Under förrättningens handläggningstid hölls ett sammanträde med de sökande samt Sö-
dertälje kommun och byggnadsnämnd. Inga invändningar lämnades på förslaget till 
fastighetsreglering.  
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Förrättningslantmätare ansåg under handläggningen av ärendet av man saknade nöd-
vändig kompetens inom värdering. En sakkunnig värderare förordnades därför för att 
genomföra den likvidvärdering som sedan skulle ligga till grund för ett ersättningsbe-
slut. 
 
Området som skulle överföras från bostadsfastigheten Hjälmsättra 3:1 till kommunens 
park- och gatumarksfastighet Ritorp 1:1 uppmättes till 679 kvadratmeter, se figur 3.  
 

 
Figur 3: Utdrag från förrättningskartan i akt 0181K-2012/89. Förrättningen rörde en fastighetsre-
glering där ett område (1) om 679 kvadratmeter överfördes från en bostadsfastighet till kommu-
nens park- och gatumarksfastighet. 

Som nämndes ovan utgjorde området redan sedan tidigare väg och att fastighetsregle-
ringen genomfördes som ett steg i att åstadkomma en korrekt fastighetsindelning. Uti-
från den sakkunniges likvidvärdering beslutade förrättningslantmätaren att ersättningen 
för markområdet skulle uppgå till 18 750 kronor. 

4.2 Bildande av servitut 
Genom en fastighetsreglering finns möjlighet att såväl bilda ett nytt servitut som att 
ändra ett befintligt. I samband med detta bestämmer man ofta vilken ersättning som ska 
utgå till den tjänande fastigheten, alltså den fastighet som belastas av servitutet. 
 
I september 2010 ansökte Dala Airport AB, i egenskap av ägare till Borlänge flygplats, 
om en fastighetsreglering för att bilda ett servitut som gav rätt att fälla träd och buskar 
runt flygplatsen. Syftet var att säkerställa ett visst säkerhetsområde kring landningsba-
norna samt att detta område hålls fritt i höjdled. En del av det berörda servitutsområdet 
visas i figur 4.  
 
Vid sammanträdet framhöll representanter från flygplatsen att denna utgör ett riksin-
tresse samt att övergången som skedde år 2005, från ett militärt flygfält till ett civilt, 
innebär höjda säkerhetsregler. Bland dessa finns bland annat bestämmelser om hinder-
fria ytor i höjdled och vid hindermätning har man upptäckt att träd och andra föremål 
sticker igenom detta område. 
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Totalt berörs 101 sakägare av 
åtgärden och efter diskussion 
under sammanträdet beslutar 
förrättningslantmätaren att 
förordna en sakkunnig för att 
inventera samt värdera even-
tuella intrång som uppkommer 
till följd av servitutet. Detta 
anges i protokollet från sam-
manträdet.  
 
Inom servitutsområdet finns 
ett rekreationsområde i form 
av en gammal skog. Denna 
skog vill såväl berörd kom-
mun som länsstyrelse bevara. 
Efter samråd med berörda 
parter kommer man överens 
om att sätta upp hinderljus 
mot detta rekreationsområde, 
istället för att avverka skogen.  
 
Efter att den sakkunnige ge-
nomfört inventering samt lik-
vidvärdering hålls ett nytt 
sammanträde. Den sakkunnige 
deltar vid detta sammanträde 
och förklarar att ersättningen 
för intrången bestäms enligt 
expropriationslagens regler, 
det vill säga att ett påslag ska 
göras med 25 % på den vär-
deminskning som intrånget 
ger upphov till. Den sakkun-
niges utlåtande bifogas till 
förrättningsakten som aktbi-
laga UT1 och ligger till grund 
för det ersättningsbeslut som 
fattas. I beslutsprotokollet 
anges även beslut om ersätt-
ning till sakkunnig. 

 
Beslutet om fastighetsreglering överklagas av två sakägare. De anser att det finns ytter-
ligare ett viktigt rekreationsområde inom servitutsområdet, där man bör kunna sätta upp 
hinderljus istället för att kalhugga. Detta överklagade dras tillbaka efter att dessa sakä-
gare träffar överenskommelse om markbyte med Dala Airport AB. 
Förrättningen registreras i fastighetsregistret i februari 2013 och den totala handlägg-
ningstiden uppgår till två år och tio månader. 

Figur 4: Utdrag av en förrättningskarta i akt 2081-2495. Figu-
ren visar en del av landningsbanan vid Borlänge flygplats, 
samt hur intilliggande fastigheter omfattas av servitut för 
röjning. De områden som är markerade i grått är de områden 
som omfattas av servitutet. 
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4.3 Ledningsrätt för befintliga rör med optofiberkabel 
Under mitten och slutet av 1990-talet pågick många infrastrukturprojekt där man grävde 
ned tidigare luftburna optofiberkablar samt teleledningar i gemensamma kabelgravar. 
Detta skedde då med stöd av markavtal från berörda fastighetsägare. Nu pågår en stor 
satsning runt om i Sverige för att ombilda dessa avtal till ledningsrätter, för att på så vis 
säkra ledningarnas läge. 
 
Dessa förrättningar är beställda som ett projekt och handläggs av en liten grupp förrätt-
ningslantmätare. Därför följer alla förrättningar samma procedur och en av dessa för-
rättningar kommer att beskrivas närmare. 
 
I slutet av 2012 inkom en ansökan från Telenor Sverige AB till lantmäterimyndigheten, 
att samtliga kablar nedgrävda i gemensamma kabelgravar, inom Västernorrlands län 
skulle ombildas till ledningsrätt. Detta inom projektet som kallas för Norrlandslänken. 
De aktuella kabelgravarna fanns lokaliserade i tre kommuner; Örnsköldsvik, Härnösand 
samt Timrå (akt 2282-12/88). 
 
Inom samma kabelgravar fanns även ledningar som ägdes av Härnösands Energi och 
Miljö AB, Sundsvall Elnät AB, TDC Sverige AB samt Övik Energi. Tilläggsansökning-
ar för att bilda ledningsrätt inkom även från dessa parter. 
 
Tidigt i förrättningen förordnades en sakkunnig värderare för att genomföra den värde-
ring som sedan skulle ligga till grund för ersättningsbeslutet vid ledningsrättens 
bildande. Den sakkunnige deltog sedan vid sammanträdet via videolänk.  
 
Inom ramen av förrättningen förekom ingen oenighet och alla parter godtog de beslut 
som fattades samt storleken på den bestämda ersättningen. Förrättningens totala hand-
läggningstid slutade på cirka åtta månader. 

4.4 Ledningsrätt för att bredda befintlig ledningsgata 
De senaste åren har Sverige drabbats av ett par mycket kraftiga stormar, till exempel 
stormen Gudrun år 2005 som drabbade Småland och nu senast stormen Ivar i december 
2013 som drabbade mellersta och södra Norrland. Stora stormar medför ofta att mycket 
skog faller och elnäten blir ofta lidande. 
 
På grund av detta har regeringen gått ut med ett krav till landets stora elnätsägare, som 
innebär att man ska kunna säkerställa landets elförsörjning vid liknande händelser i 
framtiden. För att möta detta krav pågår en rad förrättningar där de stora ledningsägarna 
ansöker om att ompröva ledningsrätten för att bredda befintliga ledningsgator. 
 
I mars 2013 fick den kommunala lantmäterimyndigheten i Sandviken in en ansökan från 
Sandviken Energi Elnät AB (akt 2181K-13/11), där man ansökte om att utvidga sin led-
ningsrätt från sex till tjugo meters bredd samt ges rätt att fälla farliga kantträd i anslut-
ning till detta område, se figur 5. Detta för att kunna möta regeringens krav på leverans-
säkra elnät. 
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Två sakkunniga vid Skogsstyrelsen förordnades för att inventera och värdera den skog 
inom det område där led-
ningsrätten avsågs att utökas. 
Värderingen genomfördes 
enligt den skogsnorm som 
lantmäteriet tagit fram och 
som enligt rättspraxis anses 
vara väl etablerad. Detta in-
nebär att intrångsersättningen 
ska utgöras av den minskning 
av marknadsvärde som led-
ningsrätten ger upphov till 
och den består av tre poster. 
Hänsyn tas till markvärdet 
men även till förtidig avverk-
ning i form av tillväxtförlust 
samt storm- och torkskador, 
då träd i ledningsrättens när-
het utsätts för större påfrest-
ning, från väder och vind. 
 

De sakkunniga presenterade fem stycken värdeutlåtanden som sedan låg till grund för 
den ersättning som skulle utgå till de berörda sakägarna. Totalt berördes fyra fastigheter 
av åtgärden. 
 
Ingen oenighet rådde mellan sakägarna i förrättningen och den kunde avslutas efter fem 
månaders handläggningstid. 

4.5 Omprövning av gemensamhetsanläggning 
Ett stort infrastrukturprojekt som för närvarande pågår på många ställen i Sverige är att 
Trafikverket bygger mötesfria vägar, för att öka trafiksäkerheten. För att genomföra 
detta monterar man på många vägar upp mitträcken samt stänger av och minskar antalet 
påfarter. Detta påverkar många fastigheter som är lokaliserade i närheten av större tra-
fikleder. 
 
Till exempel har man nyss genomfört ett sådant projekt, med mötesfri väg, på bland 
annat E4:an i Piteå kommun (akt 2581-13/15). I samband med att påfarter stängdes, 
uppstod ett behov att ompröva en gemensamhetsanläggning bestående av vägar. Detta 
ärende blev utbrutet från ett tidigare ärende där oenighet rådde angående vissa lösning-
ar. För att kunna avsluta denna fråga bröts det ut till ett eget ärende. 
 
I samband med projektet på E4:an fick vägen som ingick i gemensamhetsanläggningen 
ett förändrat läge. Flera fastigheter fick också ett behov att träda in i gemensamhetsan-
läggningen eftersom att deras tidigare utfartslösningar försvann.  
 
Under det första sammanträdet, inom ramen av den aktuella förrättningen, förordnades 
en sakkunnig värderare för att genomföra en likvidvärdering som skulle ligga till grund 
för den intrångsersättning som omdragningen av vägen gav upphov till. I förordnandet 
nämns att den sakkunnige blivit förordnad redan i den tidigare förrättningen samt att 

Figur 5: Utdrag från förrättningskarta i akt 2181K-13/11. Fi-
guren visar ledningsrättens breddning samt den tidigare om-
fattningen. 
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värderingen därmed redan är genomförd. Den sakkunniges intrångsvärdering är bilagd 
förrättningsakten som en aktbilaga. 
 
Inom ramen av denna förrättning råder ingen oenighet. Det är Trafikverket, som i och 
med deras pågående åtgärder, initierat till förrättningen och de tar också på sig kostna-
den för förrättningen, samt ombyggnationen av den väg som ingår i gemensamhetsan-
läggningen. Förrättningen avslutades drygt fem månader efter det att ansökan inkommit 
till lantmäterimyndigheten. Någon besiktning av den ombyggda vägen har dock inte 
skett. 

4.6 Utfartsrätt enligt 49 § AL 
Enligt 49 § AL kan en fastighets behov av väg upplåtas genom rätt att bygga väg över 
en annan fastighet eller genom att ges rätt att använda en befintlig väg. 
 
I Lerums kommun inkom en ansökan till lantmäterimyndigheten i april 2012 om rätt att 
bygga eller använda väg enligt 49 § AL (akt 1441-1427). Sökande och ägare till 
Aspenäs 2:19 hade nyss förvärvat fastigheten med syfte att bygga ett nytt bostadshus. 
Fastigheten var tidigare i princip obrukbar för bostadsändamål då bostadshuset på fas-
tigheten var i mycket dåligt skick. 
 
I samband med att Aspenäs 2:19 bildades, genom ägostyckning 1929, fick fastigheten 
servitut över Aspenäs 2:20 som ligger nordöst om 2:19. Någon väg har aldrig anlagts 
och terrängen har stora höjdskillnader och två bäckar.  

 
Vid det första sammanträdet angavs 
tre förslag till vägdragning; Bäckvä-
gen, Skogsvägen samt förslaget att 
förlänga den befintliga vägen över 
Aspenäs 2:769. Ägaren till Aspenäs 
2:18 motsätter sig det sistnämnda al-
ternativet eftersom att vägen går 
mycket nära deras bostadshus.  
 
Vid samråd med länsstyrelsen, sedan 
sammanträde hållits med sakägarna, 
faller alternativet till Bäckvägen också 
bort eftersom området anses skydds-
värt. Skogsvägen är en befintlig 
gångstig som, om tillstånd ges, skulle 
kunna förbättras till en mindre bilväg.  
 
De båda sakägarna inkommer med ett 
gemensamt yrkande om att använda en 
del av den befintliga vägen över 2:18 
och sedan anlägga en ny dragning 
fram till fastighetsgränsen på 2:19, se 
figur 6. En sakkunnig inom vägteknisk 

kunskap förordnas inom förrättningen för att närmare utreda den föreslagna vägdrag-
ningen. 
 

Figur 6: Utdrag ur förrättningskartan i akt 1441-
1427. Den svarta linje visar den väg som kunde an-
läggas med stöd från 49 § AL. 
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Efter överläggningar och den sakkunniges utlåtande, beslutar förrättningslantmätaren att 
det nya vägalternativet är det bästa och därmed bör genomföras. Fastigheten Aspenäs 
2:19 får rätt att bryta en grusväg med tre meters bredd över Aspenäs 2:18. Samtliga 
kostnader för anläggandet ska betalas av ägaren till 2:19 eftersom att markägaren inte 
anses ha någon användning av vägen. De båda sakägarna har efter överläggningar 
kommit överens om att en ersättning om 171 100 kronor ska betalas till ägaren av 
Aspenäs 2:18, för upplåtelsen av utrymmet. 
 
Trots att en viss tvistighet rådde inom ramen av förrättningen lyckades de båda sakägar-
na träffa överenskommelser angående såväl vägdragning som ersättning. Förrättningens 
totala handläggningstid, från det att ansökan inom till lantmäterimyndigheten och fram 
till det att förrättningen registrerades i fastighetsregistret, uppgick till ett år och fyra 
månader. 

4.7 Graderings- och likvidvärdering 
Vid en klyvningsförrättning är det vanligt att man genomför en graderingsvärdering, för 
att kunna utreda vilka yrkanden om lottläggning som är ekonomiskt genomförbara. 
Värdet på en tilldelad lott vid klyvning får nämligen inte skilja sig för mycket från delä-
garens andel i klyvningsfastigheten. Man måste även i de flesta klyvningsförrättningar 
genomföra en likvidvärdering för att bestämma eventuell ersättning som ska betalas 
mellan de olika klyvningslotterna. 
 
I Bergs kommun i Jämtland (akt 2326-13/7) ansökte en delägare om klyvning i oktober 
2010. Vid kontakt med sakägare, samt vid det första sammanträdet, framgick att samt-
liga delägare var överens om att klyvning skulle genomföras samt att tre klyvningslotter 
skulle läggas ut.  
 

För en del av klyvningsfastigheten 
fanns en antagen skogsbruksplan. 
Sedan den antogs har viss utgallring 
av skog gjorts. Detta har dock juste-
rats i skogsbruksplanen av represen-
tanter från skogsstyrelsen och de tre 
parterna är överens om att denna 
kan ligga till grund vid en värde-
ring. 
 
Vid sammanträdet redogör förrätt-
ningslantmätaren för att fastigheten 
idag är indelad i tre naturliga områ-
den och att dessa bör vara lämpliga 
som klyvningslotter. Parterna är 
överens om att det är tre bra lotter. 
De har alla yrkat på att tilldelas den 
föreslagna lotten 1 som utgör ett 
stort samt ett litet skogsskifte om 
cirka 78 hektar, se figur 7. Förrätt-
ningslantmätare förklarar att en sak-
kunnig värderare kommer att för-

Figur 7: Utdrag ur förrättningskartan i akt 2326-13/7. 
Figuren visar lotten A, som består av ett stort och ett 
litet skogsskifte och som samtliga sakägare initialt yr-
kade på. 
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ordnas för att genomföra en likvidvärdering, om parterna själva inte kan komma över-
ens om tillfördelning av lotter. 
 
Då ingen överenskommelse inkommer till lantmäterimyndigheten förordnas en sakkun-
nig värderare för att genomföra den graderings- och likvidvärdering som krävs för att 
fatta beslut i ärendet. 
 
Marknadsvärdet för lotten A bedömds till 2 100 000 kronor, för lotten B till 1 120 000 
kronor och för lotten C till 2 685 000 kronor. 
 
Inför det andra sammanträdet har nya yrkanden inkommit till lantmäterimyndigheten. 
Två parter yrkar fortfarande på lotten A medan den tredje istället lämnat in ett yrkande 
på lotten C. Förrättningslantmätaren förklarar att graderingsvärdet av lotten C understi-
ger partens ägarandel. Denne är medveten om detta men väljer att yrkandet kvarstår. Då 
de båda övriga parterna yrkar på samma lott, beslutar förrättningslantmätaren att lotta 
om vilken part som ska erhålla lott A respektive lott B. 
 
Förrättningslantmätaren förklarar sedan principen vid en lottläggning och att gra-
deringsvärdet för varje klyvningslott inte väsentligt får understiga eller överstiga delä-
gares andel, så att någon olägenhet uppkommer för någon av delägarna.  
 
Den sakkunnige redogör för hur graderingsvärderingen genomförts och vad man tagit 
hänsyn till, samt det uppskattade graderingsvärdet för varje klyvningslott. Förrättnings-
lantmätaren fattar under sammanträdet ett fastighetsbildningsbeslut angående lottlägg-
ningen. Ersättningsbeslut kommer att fattas när en kompletterad värdering lämnats in 
från den sakkunnige. 
 
Utifrån den sakkunniges graderingsvärdering samt klyvningsägarnas andelar genomför-
des en likvidvärdering eftersom att delägarnas kvotdelar skiljde sig något. Likvidvärde-
ringen visade att Lotten A hade en differens på + 585 500 kronor, lotten B en differens 
på – 741 500 kronor och lotten C en differens på + 203 000. Till följd av denna fattades 
beslut att ägaren till Lotten A skulle betala 548 500 kronor till Lotten B och att ägaren 
till Lotten C skulle betala 203 000 kronor till densamma.   
 
Förrättningslantmätaren avslutade sedan förrättningen och de sist fattade besluten; er-
sättningsbeslut samt avslutningsbeslut, registrerades i fastighetsregistret i april 2013. 
Förrättningens totala handläggningstid slutade på ett år och sex månader. 

4.8 Upphävande av överfartsservitut samt omprövning av gemensam-
hetsanläggning 

Det är många projekt runt om i Sverige, som pågår eller redan genomförts, där Trafik-
verket ansöker om fastighetsreglering för att stänga olika typer av överfartsservitut över 
landets järnvägar. Servitutet är av varierande typ, så som för motortrafik eller för gång- 
och cykeltrafik. I och med att en överfart stängs, blir det i många av dessa förrättningar 
nödvändigt att lösa överfarter på annat sätt. I vissa förrättningar sker detta genom att 
man omprövar en gemensamhetsanläggning, som finns i närheten. 
 
En ansökan om fastighetsreglering, för att upphäva ett överfartsservitut, i Boden kom-
mun inkom till lantmäterimyndigheten år 2005 (akt 2582-08/98). Trafikverkets ansökan 
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grundande sig i en pågående upprustning av en gammal järnvägssträcka, som möjliggör 
både högre hastigheter och snabbare tåg. I och med detta vill man ta bort gångöverfarter 
över rälsen. Den aktuella förrättningen berör endast en överfart och ärendet har blivit 
utbrutet ur ett tidigare ärende.  
 
Inom ramen av förrättningen stänger man alltså ett befintligt överfartsservitut för gång- 
och cykeltrafik men man upphäver även en gemensamhetsanläggning, till följd av 
stängningen av ytterligare ett överfartsservitut i ett tidigare ärende. Slutligen omprövas 
en gemensamhetsanläggning för att lösa gång- och cykelväg fram till den tunnel för 
motortrafik, som man även den beslutat om i ett tidigare ärende. Lokaliseringen av de 
olika övergångarna framgår av figur 8. 
 

 
Figur 8: Utdrag från förrättningskarta i akt 2582-08/98. Den blå markeringen visar lokaliseringen 
av det upphävda överfartsservitutet. Den röda markeringen visar upphävande av en tidigare över-
fart och till följd upphävande av gemensamhetsanläggningen Råneå-Sundsnäs ga:6 inom ramen för 
denna förrättning. Den gröna markeringen visar den nya tidigare beslutade nya tunneln för motor-
trafik. 

Totalt berörs ett fyrtiotal sakägare av stängningen av det aktuella överfartsservitutet för 
gång och cykeltrafik. Trafikverket och de övriga sakägarna har i ursprungsförrättningen 
varit oense om var en ny gång- och cykelväg ska anläggas, samt vad den bör ha för 
standard. Inom ramen av den tidigare förrättningen har därför en sakkunnig inom väg-
frågor förordnats. Något formellt förordnande finns inte bifogat till förrättningsakten 
men att ett förordnande skett nämns i varje förrättningsprotokoll. 
 
Under början av 2010 besiktar den sakkunnige den nya gång- och cykelvägen samt 
lämnar förslag på åtgärder som bör vidtas för att höja dess standard.  
 
Den sakkunnige har på uppdrag av lantmäterimyndigheten utrett alternativa lösningar, 
som redovisas vid det första sammanträdet som hålls 2008. Där redovisas även kostna-
derna för de olika alternativen. Något utlåtande finns inte bifogat till förrättningsakten 
men förrättningslantmätaren beslutar att man ska välja det alternativ där gång- och cy-
kelvägen löper parallellt med järnvägen och sedan ansluter till den nyanlagda tunneln. 
Trafikverket som syssloman ges två års genomförandetid. 
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Beslutet om att upphäva servitutet för gång- och cykelväg överklagas år 2009 till fastig-
hetsdomstolen vid Luleå tingsrätt. Domstolen gör den tolkning att samfällighetsför-
eningen inte är sakägare i denna fråga och därmed inte har rätt att överklaga beslutet. 
 
Inom ramen av förrättning beslutas även, under 2012, att upphäva gemensamhetsan-
läggningen Råneå-Sundsnäs ga:6 samt Råneå-Sundsnäs ga:7, då dessa inte fyller någon 
funktion, i och med att även dessa överfartsservitut för gång- och cykeltrafik har upp-
hävts. Efter detta är genomfört fattas en rad olika beslut så som anläggningsbeslut, fas-
tighetsbildningsbeslut, andelstal, ersättning och fördelning av förrättningskostnader. 
 
Förrättningen registrerades i fastighetsregistret i maj 2013, sex år och nio månader efter 
det att ansökan inkom till lantmäterimyndigheten. Värt att nämna är att den nya gång- 
och cykelvägen anlagts under denna tid. 

4.9 Överföring av mark från samfällighet för att genomföra avstyckning 
Ibland kommer det in ansökningar till lantmäterimyndigheten, där den sökanden ansö-
ker om en fastighetsreglering för att överföra mark från en samfällighet till sin bostads-
fastighet. Detta kan till exempel vara motiverat av att marken är outnyttjad och får ett 
högre värde när den tillförs till en bostadsfastighet, eller att fastighetsregleringen krävs 
för att den sökande i ett senare skede ska kunna genomföra en nybildningsåtgärd, till 
exempel avstyckning.  
 
I en förrättning som påbörjades år 2010 i Kungsbacka kommun (akt 1384-10/213) an-

sökte ägarna till fastigheten 
Ölmanäs 6:140 om fastighetsre-
glering. Syftet med regleringen 
var att överföra Ölmanäs 6:140s 
andel från en intilliggande sam-
fällighet till bostadsfastigheten, 
se figur 9. Det aktuella området 
har en area på cirka 520 
kvadratmeter och i och med 
marköverföringen skulle det vara 
möjligt att enligt gällande detalj-
plan avstycka två fastigheter från 
Ölmanäs 6:140 med en area om 
cirka 1 000 kvadratmeter vardera 
eller dela fastigheten i tre klyv-
ningslotter.  
 
Den berörda samfälligheten, 
Ölmanäs s:25, utgörs av vägar 
som lades ut vid en ägostyckning 

1926. Syftet med det aktuella vägavsnittet var att säkra utfaren för tre fastigheter. I en 
detaljplan som antogs 1951 ersattes denna utfartsväg med en ny väg. Den aktuella delen 
av den samfällda vägen fyller därför inte något grundläggande behov gällande rätt till 
väg. 
 
Förrättningslantmätaren gör bedömningen att den sökta fastighetsregleringen går att 
genomföra, eftersom att villkoren i fastighetsbildningslagen är uppfyllda. Till exempel 

Figur 9: Utdrag från förrättningskarta i akt 1384-10/213. 
Ägaren till Ölmanäs 6:140 har ansökt om marköverföring, 
av det gula området, som utgör fastighetens andel i en sam-
fällighet för vägar.  
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gällande båtnadsvillkoret i FBL 5:4, då det är uppenbart att fastighetsregleringen skulle 
medföra en stor värdeökning för den sökande fastigheten Ölmanäs 6:140. 
 
Inom förrättningens ram var totalt 48 sakägare berörda, främst i form av samfällighets-
föreningens delägande fastigheter. Vid det första sammanträdet förklarar företrädare 
från samfällighetsföreningen, Hästholmsföreningen, att det aktuella vägområdet an-
vänds som gång- och cykelväg, samt som parkering vintertid vid halt väglag. Man vill 
därför inte att någon fastighetsreglering genomförs och när man under föreningens års-
möte diskuterade frågan framförde 90 % av de deltagande fastigheterna att man är emot 
detta.  
 
På grund av förrättningens karaktär, med många sakägare och oenighet, förordnandes en 
sakkunnig värderare tidigt i förrättningen, innan det första sammanträdet. Något for-
mellt förordnande har inte bifogats till förrättningsakten men från dagboksbladet kan 
man utläsa att den sakkunnige förordnades att genomföra en värdering först efter kon-
takt med sökanden. 
 
Den sakkunnige genomförde en likvidvärdering för att kunna beräkna eventuella ersätt-
ningsnivåer i samband med fastighetsregleringen. Ersättningen beräknades enligt prin-
ciperna för vinstfördelning, där man tar hänsyn till den markanvändning som genererar 
det högsta värdet. I detta fall är det givet att området får ett högre värde om det ingår i 
bostadsfastigheten, eftersom att dess nuvarande användning som gång- och cykelväg är 
att anses som mycket lågt. 
 
Likvidvärderingen genomfördes utifrån genomsnittsvärdesprincipen, det vill säga att 
varje kvadratmeter inom Ölmanäs 6:140 har samma värde. Till grund för värderingen 
studerades prisnivåer för nyligen sålda småhusfastigheter i området. Såväl bebyggda 
som obebyggda fastigheter studerades. Den sakkunnige gjorde en bedömning att värdet 
på Ölmanäs 6:140, i och med marköverföringen, skulle stiga med 800 000 kronor, vilket 
resulterar i en betydande värdehöjning. 
 
Den nya fastighet som kan tillskapas i och med att fastighetsregleringen genomförs be-
döms få ett värde av 1 100 000 kronor. Enligt principerna för vinstfördelning skulle 
detta värde fördelas utifrån de kvadratmeter som varje fastighet bidrar med. Ölmanäs 
s:25 bidrar med 440 kvadratmeter, till ett värde av 479 000 kronor och Ölmanäs 6:140 
bidrar med 570 kvadratmeter till ett värde av 620 000 kronor. Den ersättning som ska 
utgick var alltså 479 000 kronor, som fördelades mellan delägarna i samfälligheten. 
 
Den sakkunniges värdeutlåtande bifogades till förrättningsakten som en aktbilaga och 
beslut om ersättning till sakkunnig fanns i beslutsprotokollet. De delägande fastigheter-
na överklagade beslutet om ersättning, eftersom de ansåg att den var för låg. De fick 
inte rätt i mark- och miljödomstolen och överklagandet till mark- och miljööverdomsto-
len avslogs.  
 
Förrättningen kunde till slut avslutas och registreras i fastighetsregistret i februari 2013, 
två år och fem månader efter det att ansökan om fastighetsreglering inkom till lantmäte-
rimyndigheten. 
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5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel analyseras resultaten från rapportens genomförda undersökningar. Detta 
sker med utgångspunkt från de formulerade frågeställningarna i kapitel 1. Utrymme ges 
även för diskussion samt förslag till åtgärder. 
 
Hur ofta tillämpas FBL 4:34 vid lantmäteriförrättningar? 
Den genomförda datainsamlingen, med tillhörande undersökning, visade att andelen 
förrättningar där någon typ av sakkunnig förordnats är väldigt låg. Totalt utgjorde de 
påträffade förrättningsakterna endast 0,5 % av samtliga lantmäteriförrättningar som stu-
derats och som registrerats i fastighetsregistret under 2013. 
 
Utifrån detta bör man kunna dra slutsatsen att lantmäterimyndigheten själva besitter 
mycket av den efterfrågade kompetensen. Detta kan understrykas av det faktum att den 
statliga lantmäterimyndigheten under senare år har gjort en kraftansträngning för att 
bilda sin grupp med värderingsexperter, för att öka den efterfrågade specialistkompeten-
sen. 
 
Inom den statliga lantmäterimyndigheten har man uppfattningen om att antalet förrätt-
ningar, där en sakkunnig förordnats, under de senaste åren minskat. Detta till följd av att 
större specialistkompetens nu finns inom myndigheten. 
 
Vilka typer av sakkunniga rör det sig om? 
I majoriteten av de undersökta förrättningarna hade en sakkunnig inom värdering för-
ordnats, oftast för att genomföra en likvidvärdering som sedan kunde läggas till grund 
för ett ersättningsbeslut.  
 
I de förrättningar där sakägarna själva inte kan komma överens, är det lantmäterimyn-
dighetens uppgift att besluta om den ersättning som ska utgå. Ibland uppstår stor oenig-
het och en sakkunnig kan i vissa fall, enligt intervjuundersökningen, förordnas för att 
visa sakägarna att till exempel den genomförda värderingen skett objektivt.  
 
Av undersökningen framgick det att i de förrättningar där en myndighet var sakägare, 
till exempel Trafikverket, förordnades alltid en sakkunnig värderare. Detsamma gällde 
förrättningar som ingick i en projektbeställning och större förrättningar med många 
sakägare och många värderingar att genomföra. 
 
I dessa förrättningar är det möjligt att handläggningstiden kan kortas och värderingen 
utförs av en extern expert parallellt som förrättningslantmätaren genomför den reste-
rande utredningen för att kunna fatta beslut i förrättningen. 
 
På vilket sätt har förordnandet av den sakkunnige skett? 
I ungefär hälften av de undersökta förrättningarna hade den sakkunnige förordnats i ett 
eget beslut, som sedan bifogades till förrättningsakten. I ungefär en fjärdedel av förrätt-
ningarna skedde förordnandet istället löpande i ett protokoll från ett sammanträde och i 
de resterande förrättningarna hade ett förordnande av sakkunnig skett på något annat 
sätt. 
 
För att få ett mer enhetligt arbetssätt inom lantmäterimyndigheten bör man studera 
dessa resterande förrättningar mer noggrant och eventuellt kontakta de aktuella förrätt-
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ningslantmätarna. Detta med bakgrund till att det tydligt bör framgå i förrättningsakten 
hur, när och varför ett förordnande av sakkunnig skett. 
 
I de förrättningar där ett förordnande skett på något annat sätt, som ändå utgjorde en 
fjärdedel av det totala antalet studerade förrättningsakter, framgick det heller inte alltid 
tydligt i dagboksbladet när själva förordnandet skett. I vissa av dem hänvisade man 
dessutom till dokument i en tidigare förrättning. 
 
Att erhålla ett mer enhetligt arbetssätt är viktigt då det förekommer att flera förrättnings-
lantmätare samarbetar med handläggningen av ett ärende. Till exempel vid kontakt med 
sakägare är det viktigt att man förstår vad den tidigare förrättningslantmätaren gjort, 
samt varför. Detta är även av stor betydelse i de fall ett ärende byter handläggare men 
även för att uppnå likabehandling, oavsett vilken förrättningslantmätare som handlägger 
ärendet. 
 
I de förrättningar där förordnande av sakkunnig fattats i ett eget beslut, stod den sak-
kunniges namn och kontaktuppgifter angivna klart och tydligt. I detta dokument finns 
även en tydlig hänvisning till hur ett beslut om sakkunnig överklagas separat samt hur 
man i dessa fall ska gå till väga. 
 
När det gäller de förordnanden av sakkunnig som beslutades fortlöpande i ett samman-
trädesprotokoll, var kvaliteten på detta varierande. I vissa av förrättningarna fanns ovan 
nämnda uppgifter klart och tydligt dokumenterade, medan det i andra protokoll knappt 
framgick vem som förordnats som sakkunnig eller vart denne är verksam. Även detta 
bör ses över inom myndigheten för att få ett mer enhetligt arbetssätt.  
 
Dessa åtgärder och förslag kan kanske ses som omotiverade, då förordnande av sakkun-
nig förekommer i relativt få förrättningar. Skulle man dock inom myndigheten till ex-
empel använda sig av de mallar för beslut om förordnande som finns att tillgå, skulle 
processen kring förordnade av sakkunnig bli betydligt mer enhetligt och lättare att för-
stå. 
 
Hur har den sakkunniges utlåtande hanterats inom ramen av förrättningen? 
I ungefär hälften av förrättningarna fattades ett beslut om att förordna en sakkunnig ef-
ter att ett sammanträde hållits. På så vis vet man med säkerhet att sakägarna fått säga sitt 
i denna fråga och i och med att förordnandet sker, också godkänt det. Att förankra be-
slutet hos sakägarna är viktigt eftersom att det i slutändan är de som ska stå för den sak-
kunniges kostnader.  
 
I en av de undersökta förrättningarna förordnades den sakkunnige formellt under det 
sammanträde som denne deltog vid för att presentera sin utredning. Detta kan vid en 
första anblick låta konstigt. Beslutet att förordna en sakkunnig hade dock noterats i för-
rättningens dagboksblad vid ett tidigare skede och det var endast det formella förord-
nande av sakkunnig som fanns angivet i sammanträdesprotokollet. Om möjlighet finns 
skulle en rekommendation vara att undvika denna typ av förfarande eftersom att det 
riskerar att orsaka förvirring bland sakägare. 
 
Bland de undersökta förrättningarna var ett tiotal ledningsrättsförrättningar i princip 
identiska och samma förrättningslantmätare var ansvarig för samtliga. I dessa föranledd-
des förordnande av sakkunnig inte av något sammanträde. Förrättningarna ingick i ett 
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större infrastrukturprojekt och i projektets uppdragsbeskrivning angavs att en sakkunnig 
skulle förordnas för att genomföra nödvändig värdering. Inte heller detta finns klart och 
tydligt dokumenterat i förrättningsakten. I liknande lantmäteriförrättningar, som grundar 
sig på ansökan som omfattas av ett större projekt och ett förordnande av sakkunnig lig-
ger som ett första beslut i förrättningsakten, skulle det räcka med att en beskrivande text 
bifogas till det särskilda beslutet om förordnande av sakkunnig. Man skulle till exempel 
kunna formulera en text som anger att ”förordnande sker enligt önskemål från sakä-
gare”. 
 
Något som är värt att lyfta fram är att beslut om ersättning saknades i en stor andel av 
förrättningarna. I lantmäteriets handbok angående fastighetsbildningslagen anges klart 
och tydligt att beslut om ersättning till sakkunnig ska finnas med i förrättningsakten. De 
beslut om ersättning som påträffades angavs tillsammans med övriga beslut i de under-
sökta förrättningarnas beslutsprotokoll. Något särskilt beslut om ersättning påträffades 
inte alls inom ramen för denna rapportstudie. Hanteringen av beslut om ersättning bör 
förbättras och ett mer enhetligt sätt för redovisning av dessa uppgifter bör utformas.  
 
Några generella slutsatser kan inte dras från de undersökta förrättningarnas handlägg-
ningstid då inget tydligt mönster upptäcktes.  
 
Som nämndes inledningsvis i denna rapport, läggs kostnaden för att förordna en sak-
kunnig till de totala förrättningskostnaderna, som sedan fördelas mellan sakägarna uti-
från ett kostnadsfördelningsbeslut. I beslut om ersättning till sakkunnig anges inte nå-
gon timtaxa för den sakkunnige, utan endast den totala kostnaden som fakturerats. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till framtida utredningar är att studera de fakturor som skickats från de sak-
kunniga, för att undersöka timtaxan. Parallellt med detta kan man undersöka lika många 
förrättningar där lantmäteriorganisationens egna värderingsexperter medverkat, för att 
se om det skiljer sig något i pris. 
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Bilaga I: Undersökta förrättningsakter 
 

 
FASTIGHETSREGLERING 

Aktnummer 
Typ av 

sakkunnig Förordnande Utlåtande 
Beslut om 
ersättning 

2081-2495 Värdering PR1 UT1 Ja 

2180K-13/8 Värdering PR1 
ÖV + Aktbi-

laga 1-6 Nej 
2184-13/8 Värdering PR1 - Nej 
1383K-
2013/69 Värdering 

Aktbilaga C + 
PR2 

Aktbilaga D + 
Aktbilaga E Nej 

2309-12/92 Värdering PR1 UT1 Ja 
2361-12/135 Vägsakkunnig PR1 YT2 + YT3 Nej 
2305-12/46 Värdering PR1 ÖV1-6 Nej 
0767-07/05 Värdering Aktbilaga H1 UT1 Ja 
0162-09/14 Värdering Aktbilaga B Aktbilaga C Nej 
0181K-
2012/89 Värdering PR1 UT1 Ja 
0181K-
2013/44 Värdering Aktbilaga 2 ÖV1 Ja 
0138-13/9 Värdering PR1 UT1 Ja 
0181K-
2013/64 

Tekniska rit-
ningar Aktbilaga 3 UT1 Ja 

0382-12/9 Värdering PR1 YT1 Ja 
1765-12/110 Värdering PR1 + SK3 Aktbilaga SK7 Nej 
1737-13/40 Värdering PR1 UT1 Ja 
1904-686 Värdering - UT1 + UT2 Ja 
1861-532 Värdering - - Nej 
1863-402 Värdering - UT1 + UT2 Nej 
 

 
LEDNINGSRÄTTSÅTGÄRD 

Aktnummer 
Typ av 

sakkunnig Förordnande Utlåtande 
Beslut om 
ersättning 

2039-3084 Värdering PR1 UT1 Ja 
2184-13/45 Värdering PR1 UT1 Ja 

2181K-13/11 
Värdering PR1 UT1-5 Nej 

2321-10/71 Värdering PR1 UT1-20 Ja 
0884-1421 Värdering PR2 UT1 Ja 
0760-10/23 Värdering PR1 UT1 Nej 
0763-12/49 Värdering PR1 UT1 Ja 

2521-11/50 Värdering 
PR1 + Aktbilaga 

F UT1 Nej 
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2514-12/61 Värdering PR1 UT Ja 
1272-564 Värdering PR2 UT1 Ja 
0120-06/83 Värdering Aktbilaga C Aktbilaga 4-6 Ja 
0191-13/5 Värdering PR1 Aktbilaga E Ja 
0486-12/61 Värdering PR1 UT1 Ja 
0486-13/37 Värdering PR1 UT1 Nej 
0330-13/5 Värdering PR1 UT1 Ja 
0360-12/78 Värdering PR1 UT1 Ja 
0319-12/24 Värdering PR1 UT1 Ja 
0381-13/26 Värdering PR1 UT1 Ja 
1781-10/26 Värdering PR1 UT1 Ja 
2401-12-26 Värdering PR1 Aktbilaga C Ja 
2282-12/88 Värdering PR1 UT1 Ja 

1980K-2012/105 
Värdering PR1 UT1 Ja 

1981-1786 Värdering PR1 UT1 Ja 
1435-1781 Värdering PR1 UT1-2 Nej 
1480K-
2012F230 Värdering PR3 ÖV Nej 

1496K-4078 
Värdering PR1 UT1 Ja 

1461-349 Värdering PR3 UT2-3 Nej 
1443-522 Värdering PR1 SK1-2 Nej 

  

ANLÄGGNINGSÅTGÄRD 

Aktnummer 
Typ av 

sakkunnig Förordnande Utlåtande 
Beslut om 
ersättning 

2184-11-22 Vägteknisk 
kunskap PR1 UT1-3 Ja 

2514-12/57 Vägteknisk  
kunskap PR1 UT1 Ja 

2518-11-28 
Skogsfrågor + 

Vägteknisk  
kunskap Aktbilaga 4 

IN1 + UT1 
Ja 

2581-13/15 
Värdering PR1 

ER 
Ja 

2581-13/19 
Vägteknisk  
kunskap +  
Värdering - 

ER 
Ja 

0182K-2012/85 Värdering PR1 UT1 Ja 
0120-09/90 Värdering Aktbilaga J Aktbilaga K Ja 
0120-11/166 Värdering Aktbilaga U Aktbilaga Å Ja 
0120-11/166 Vägteknisk  PR3 Aktbilaga Ä Ja 
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kunskap 

0125-13/13 Vägteknisk  
kunskap Aktbilaga 52 UT1 Ja 

0382-12/48 Båtnadsprövning - UT1 Nej 

0381-10/15 Vägteknisk  
kunskap PR1 UT1 Nej 

0360-13/22 Vägteknisk  
kunskap PR1 Aktbilaga 26 Ja 

2282-11/37 Vägteknisk  
kunskap - UT1-2, YT1-2 Ja 

1421-1871 
Värdering + 
Entreprenad-

kostnad 
Aktbilaga 8 + 
Aktbilaga 9 

UT1, UT5 
Ja 

1441-1427 Vägteknisk  
kunskap PR2 UT7 Ja 

  
 

KLYVNING 

Aktnummer 
Typ av 

sakkunnig Förordnande Utlåtande 
Beslut om 
ersättning 

2326-13/7 Värdering PR2 UT1 Ja 
0860-1203 Värdering Aktbilaga 3 ÖV1 Ja 
1737-13/89 Värdering PR1 UT1 Ja 
 
 

FLERA FÖRRÄTTNINGSÅTGÄRDER 

Aktnummer 
Typ av 

sakkunnig Förordnande Utlåtande 
Beslut om 
ersättning 

1384-10/213 Värdering - ÖV1 Ja 

2582-08/98 Vägteknisk 
kunskap 

I en tidigare 
förrättning ÖV1 Nej 

2580-10/42 Värdering Aktbilaga 1 UT1-UT2 Ja 
2521-10-06 Värdering PR2 Aktbilaga 3 Ja 
1292-2359 Värdering PR1 UT1 Ja 
0136-10/69 Värdering Aktbilaga 3 UT1 Ja 

0182K-2012/19 Värdering PR1 VU1 Ja 
0330-12/26 Värdering Aktbilaga 1 UT2 Ja 
0382-13/23 Värdering PR1 UT1 Ja 
1737-12/108 Värdering - UT1-3 Ja 
1761-11/34 Värdering - UT1 Nej 
2282-07/78 Värdering Aktbilaga 2 E, I Ja 

1421-919 Vägteknisk 
kunskap - YT1-2 Ja 

1499-869 Värdering PR1 UT3 Ja 
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Bilaga II: Frågor till grund för intervjuundersökning 
 
Fråga 1: Vid hur många förrättningar har du sakkunnigförordnat enligt FBL 4:34? 
 
1-5  6-10  fler än 10 
 
Fråga 2: Vad var syftet med förrättningen där sakkunnigförordnandet skedde? 
 
 
 
 
 
Fråga 3: Vad låg till grund för att sakkunnigförordna enligt FBL 4:34? 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4: Har sakkunnigförordnandet föranletts av ett sammanträde? 
 
JA  NEJ 
 
Om nej, hur förankrades beslutet bland sakägarna? 
 
 
 
 
 
Fråga 5: Under vilket skede i lantmäteriförrättningen förordnades den sakkunnige? Be-
skriv processen kortfattat 
 
 
 
 
 
 
Fråga 6: Hur skedde sakkunnigförordnandet? (T.ex. genom ett beslut om förordnande 
eller löpande i ett protokoll?) 
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Fråga 7: Hur har den sakkunniges utlåtande presenterats inom förrättningens ram?  
 
 
 
 
 
Fråga 8: Anser du att du haft full förståelse och insikt i den sakkunniges utlåtande? 
 
JA  NEJ 
 
Om nej, vad har varit oklart? 
 
 
 
 
 
 
Fråga 9: Har du någon gång ifrågasatt en sakkunnigs utlåtande? 
 
JA  NEJ 
 
Om ja, varför? 
 
 
 
 
 
 
Fråga 10: Anser du att processen vid sakkunnigförordnande är enhetlig på ditt kontor? 
Utveckla 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 11: Ser du något problem med dagens reglering och tillämpning av sakkunnig-
förordnande? 
 
JA  NEJ 
 
Om ja, hur skulle du vilja att det förändrades? 
 
 
 
 
 


