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Abstract 
At Real Property comprising any of agriculture, forestry and fisheries sectors requires that a number 
of suitable conditions for property formation is to be approved. These suitabable conditions are in 
our Swedish law clear but very open to interpretation. The terms also vary between the agricultural 
industries.  

This bachelor thesis aims to clarify how the provisions in chapter 3, 6-8 §§ FBL should be 
interpreted. In order to do so, an analysis of 86 court cases has been made. Of these, 67 court cases 
were deemed particularly relevant have been studied. Afterwards, the court cases have been alanyzed 
in order to find patterns in the court’s decision. 

The paragraphs have been analyzed from several aspects and a number of conclusions have been 
drawn. Among these may be mentioned in particular that the consideration of the protection 
conditions of agricultural (chapter 3, 6 § FBL) and its activities rely on their buildings and its impact 
on the surrounding environment. Protection conditions of forestry (3 ch. 7 § FBL) has stricter 
guidelines for economic extraction than agricultural activities and the protection of fishery 
conservation (chapter 3, 8 § FBL) leave much space to take into account the individual circumstances 
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Sammanfattning 
Vid fastighetsbildning som omfattar något av jordbruk, skogsbruk och fiskenäringar krävs det att ett 
antal skyddsvillkor är uppfyllda för att fastighetsbildningen ska godkännas. Dessa skyddsvillkor är i 
vår svenska lagstiftning väldigt öppna för tolkning. Villkoren skiljer sig dessutom de areella 
näringarna åt. 

Detta kandidatarbete syftar till att klargöra hur skyddsvillkoren i 3 kap. 6-8 §§ FBL ska tolkas. För att 
uppnå detta syfte har en analys av 86 rättsfall gjorts varav 61 har ansetts vara så pass relevanta att de 
fått ligga till grund för arbetet. Dessutom har förarbeten och juridisk doktrin studerats. Rättsfallen 
har sedan analyserats utifrån förarbetena och den juridiska doktrinen i syfte att finna mönster i 
domskälen. 

Paragraferna har analyserats utifrån olika aspekter och ett flertal slutsatser har presenterats i 
rapporten. Bland dessa kan särskilt nämnas att författaren bedömer att skyddsvillkoren av jordbruk 
(3 kap. 6 § FBL) och dess verksamhet förlitar sig stark på sina brukningscentrum och dess påverkan 
på omkringliggande miljö. Skyddsvillkoren för skogsbruk (3 kap. 7 § FBL) har striktare riktlinjer vad 
gällande ekonomisk utvinning än skyddsvillkoren för jordbruksverksamhet. Skyddet för fiskevården 
(3 kap. 8 § FBL) lämnar mycket utrymme för att ta hänsyn till individuella omständigheter kring de 
rådande naturförhållandena i det enskilda fallet. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Fastighetsbildning enligt Fastighetsbildningslagen (FBL) avser åtgärder genom vilka 
fastighetsindelningen ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs. Det kan även innebära att 
byggnad eller anläggning som utgör tillbehör till en viss fastighet överför tills en annan. Hur denna 
reglering ska genomföras bestäms utifrån lagrummen i FBL, främst utifrån de första kapitlen. FBL:s 
första kapitel innehåller inledande bestämmelser som sammanfattar vad fastighetsbildning innebär 
och vad de olika åtgärderna har för betydelse på fastighetsindelningen. Därefter följer det andra 
kapitlet där det anges vilka fastighetsbildningsinstitut som finns och att fastighetsbildningsfrågorna 
behandlas vid förrättning. Vidare regleras verkan av fastighetsbildning i särskilda avseenden. Även 
vissa gemensamma regler om kostnaderna har tagits upp här. Det tredje kapitlet skiljer sig från övriga 
kapitel i FBL såtillvida att det har ramlagskaraktär. Det innebär att tillämpningen, i den mån utrymme 
ges i respektive bestämmelse, sker mot bakgrund av samhällsutvecklingen i vid mening. 
Tillämpningen kan således förändras över tid till annan utan att lagtexten ändras. Detta påverkar 
främst jord- och markpolitiska frågor då man bör se till de rådande förhållande vid den typen av 
tillämpning. Därefter följer kapitel som behandlar mer specifika fall inom fastighetsbildning. För att 
tillämpa dessa kapitel måste dock de allmänna lämplighets- och planvillkoren i det tredje kapitlet vara 
uppfyllda för att kunna gå vidare till senare kapitels bestämmelser (Lantmäteriet, 2015). 

Trots att FBL ändrats många gånger, för att underlätta lantmätares arbete, är fortfarande många 
lagrum öppna för bred tolkning, inte minst 6-8 §§ i tredje kapitlet som täcker skyddsvillkoren vid 
fastighetsbildning av jordbruk, skogsbruk och fiske. För att fastighetsbildningsförrättningar ska 
kunna ske så likartat som möjligt i hela landet krävs det att tolkningsutrymmet i lagarna minimeras. 

1.2 Syfte 
Syftet med kandidatarbetet är att utreda och tydligöra de skyddsvillkor som gäller för areella näringar 
som omfattas i 3 kap. 6-8 §§ FBL och hur paragraferna skall tolkas vid fastighetsbildning. 

1.3 Metod och avgränsningar 
Metoden som valts för att utreda hur paragraferna i 3 kap. 6-8 §§ FBL skall tolkas och tillämpas vid 
fastighetsbildning är analys av rättsfall från år 1976 till 2013. I rättsfallsanalysen studeras hur 
skyddsvillkoren har tillämpats i rättspraxis i syfte att finna mönster i domskälen och riktlinjer att utgå 
ifrån vid fastighetsbildning. Denna analys kompletteras med studier av propositioner och litteratur. 

För att kunna bestämma vilka rättsfall som ska analyseras har avgränsningar skett. Rättsfallen ska ha 
behandlat minst någon av paragraferna 3 kap. 6-8 §§ FBL. Rättsfallen ska även ha behandlats i 
åtminstone andra instans, dvs. antingen i en av Sveriges sex hovrätter eller i vissa fall mark- och 
miljööverdomstolen. 

I Lantmäteriets rättfallsregister finns det totalt 86 rättsfall som passar in på dessa krav. Av dessa har 
61 ansetts relevanta i förhållande till uppsatsens syfte, valts ut och redovisats. De har analyserats för 
att klargöra hur respektive paragraf skall tolkas. 
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Rättsfall som har behandlat någon av paragraferna indirekt eller ansetts för unika, för att ligga till 
grund för en slutsats, har valts bort. 

1.4 Disposition 
Andra kapitlet är ett teoretiskt kapitel som ska ge läsaren de förkunskaper om FBL som är 
nödvändiga för att förstå senare kapitel i arbetet. Där ingår information om lagens historia och 
senare ändringar som skett och varför. 

Kapitel 3-5 är uppdelade på respektive lagparagraf som arbetet behandlar. Tredje kapitlet behandlar 
alltså 3 kap. 6 § FBL och så vidare med 7:e och 8:e § i följande två kapitel. Varje sådant kapitel inleds 
med den rådande lagparagrafen och en beskrivning av hur den är upplagd och vad den innebär, enligt 
Lantmäteriets egna handböcker. Därefter redovisas de rättsfall som har legat till grund för analysen 
av den aktuella paragrafen. Rättsfallen är uppdelade efter den typ av situation de har blivit 
uppmärksammade efter och grupperade därefter för att lättare kunna se likheter dem emellan. 
Rättsfallen redovisas kortfattat i punktform och har hänvisats till med sitt nummer i Lantmäteriets 
rättsfallsregister och, i förekommande fall, med sitt nummer ur nytt juridiskt arkiv (NJA). Syftet med 
redovisningen av respektive rättsfall är att förstå hur den aktuella paragrafen har tillämpats i de olika 
fallen. Respektive kapitel avslutas med en analys- och diskussionsdel, i vilken författaren försöker 
finna mönster i domskälen i de redovisade fallen. 

Det sjätte kapitlet är ett avslutande kapitel som sammanfattar de slutsatser som författaren har dragit 
av rättsfallsanalysen. 

Sedan följer en källförteckning och bilagor. 
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2. Fastighetsbildningslagen 
2.1 Fastighetsbildningslagens historia 
Innan fastighetsbildningslagen trädde i kraft fanns ingen enhetlig lagstiftning kring fastighetsbildning 
i Sverige. Då tillämpades olika lagar beroende på var fastighetsbildningen skulle ske; i staden eller på 
landsbygden. De lagar som användes då var Lagen om fastighetsbildning i stad, FBLS, 
Jordedelningslagen, JDL, och Lagen om sammanläggning å landet, SML. Fastighetsbildningslagen 
trädde i kraft den 1 januari 1972 (SFS 1970:988) och blev då den första enhetliga lagstiftningen för 
fastighetsbildning både inom stad och på landsbygd (Ekbäck, 2012, s. 219). Det huvudsakliga syftet 
till att införa den nya fastighetsbildningslagen var att möjliggöra en enkel, snabb och effektiv 
handläggning av fastighetsbildningsfrågorna. Genom förslaget ställdes hjälpmedel till förfogande för 
att aktivt åstadkomma en rationell fastighetsindelning. Detta gällde såväl jord- och skogsbrukets 
rationalisering som fastighetsbildning för bebyggelseändamål (prop. 1969:128 del A s. 1). 

Trots att fastighetsbildningslagen inte trädde i kraft förrän 1972 började det grundläggande arbetet av 
en enhetlig lag om fastighetsbildning både på landsbygd och i stad tidigare. På grund av den 
splittrade lagstiftningen om fastighetsbildning tillsattes 1939, på begäran av riksdagen, särskilda 
sakkunniga som skulle revidera lagstiftningen om delning av jord å landet och vissa därmed 
sammanhängande frågor. Dessa sakkunniga – fastighetsbildningssakkunniga – utförde 1947 
omfattande förändringar i fråga om avstyckningsinstitutet och år 1951 reformerades 
ägoutbytesreglerna. 1953 tillkallades nya sakkunniga för att verkställa den slutgiltiga revisionen av 
fastighetsbildningslagstiftningen då det ansågs att de tidigare sakkunnigas förutsättningar i arbetet 
ändrats radikalt sedan 1939. Detta då skillnaderna mellan land och stad alltmer utjämnades och det 
ansågs att de sakkunniga skulle se över inte bara reglerna om fastighetsbildning på landet utan även 
reglerna om fastighetsbildning i stad. 1954 fick de sakkunniga dels ett nytt namn – 
fastighetsbildningskommittén – och 1963 lämnades betänkandet ”Fastighetsbildning” (SOU 1963:68) 
som omfattade förslag till en enhetlig lag om fastighetsbildning för både landsbygd och stad. Detta 
blev grunden till den fastighetsbildningslag vi har idag (prop. 1969:128 del B s. 2). 

Lagen har förändrats ett antal gånger efter den trädde i kraft. Omfattande förändringar skedde i 
början av 1990-talet då regeringen ville anpassa lagstiftningen efter de aktuella jord- och 
skogbrukspolitiken, 2004 då tredimensionella fastigheter infördes och 2009 då det lagstiftades om 
ägarlägenhetsfastigheter.  

I den här uppsatsen behandlas endast bestämmelserna i 3 kap. 6-8 §§ FBL, som berör 
skyddsvillkoren av jordbruk, skogsbruk och fisket, och därför har fokus legat på propositionerna från 
1969 och 1993/94. 

2.2 Propositioner 

2.2.1 Det första förslaget till en fastighetsbildningslag 
När fastighetsbildningskommittén, år 1963, utformade det som skulle bli fastighetsbildningslagens 
tredje kapitel byggde deras bestämmelser mycket på de dåvarande reglerna i 19 kap. JDL. Kommittén 
ansåg att 19 kap. JDL hade ett aktuellt innehåll, med tanke på den rådande jordbrukspolitiken, då det 
1947 omarbetats av sakkunniga (prop. 1969:128 del B s. 99). 
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2.2.1.1 Skyddsvillkor för jordbruket 
”6 § Fastighetsbildning som berör jordbruksfastighet får äga rum endast om åtgärden är till 
övervägande nytta för jordbruksnäringen. 

Åsyftas med fastighetsbildningen att nybilda eller förbättra fastighet som är avsedd för 
annat ändamål än jordbruk, får åtgärden dock ske om den icke medför olägenhet av någon 
betydelse för jordbruksnäringen.” 

Propositionens, från 1969, remissinstanser genomsyras av kommentarer om huruvida all 
fastighetsbildning inom jordbruket måste anses lönsam och att åtgärderna ska kunna anses medföra 
fördelar som överväger deras förenade olägenheter. Precis som att fastighetsindelningen inte får 
medföra några men av någon betydelse på jordbruksnäringen. 

Departementschefen höll med remissinstansernas men tog även upp betydelsen av den dåvarande 
lagstiftningen förhindrade fastighetsbildning som berörde jordbruksfastighet och hur detta inte fick 
äga rum om åtgärden inte skulle medföra fördel som övervägde de med åtgärderna förenade 
olägenheterna. Det ansågs att detta skulle hindra en uppdelning av större eller medelstora 
jordegendomar vilket skulle förhindra skadlig uppdelning av jordbruket då det ansågs skadligt att 
avstycka och skilja mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader, som var belägna på 
jordbruksfastigheter, från jordbruket (prop. 1969:128 del B, s. 158).  

2.2.1.2 Skyddsvillkor för skogsbruket 
”7 § Mark som är avsedd för skogsbruk får ej indelas på sådant sätt att möjligheten att 
ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse.” 

År 1947 ansågs skogsbruket vara i behov av en lagstiftning som klargjorde skyddsvillkoren för 
näringen, detta för att undvika att möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen inte undergick 
försämring av någon betydelse, precis som med jordbruket. Det diskuterades även mycket om att en 
undantagsregel skulle tillföras paragrafen som sa att undantag i lagen kunde göras när det fanns risk 
för ogynnsam utformning av skogbruket om det var till gagn för jordbruket och inte påverkade 
skogbruket avsevärt negativt. Detta ansågs dock diskriminerande för skogsbruket och inte tillräckligt 
motiverat för att gå igenom. 

2.2.1.2 Skyddsvillkor för fiskevården 
”8 § Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra 
en eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för 
fiskevården. 

Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket hinder mot 
fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att fastighetsbildningen icke 
skall omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig 
fastighetsindelning eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om 
fastighetsbildningen ej är av den betydelse som nu angivits, får sådan bestämmelse 
meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera fastigheter.” 

Precis som i tidigare paragrafer har vikten av att bevara näringen i fråga, i detta fall fisket, spelat en 
stor roll i remissinstanserna. Begreppet fiskevård skulle anses omfatta alla åtgärder som var ägnade 
att främja tillkomsten av ett rikt och allsidigt sammansatt fiskebestånd och ett i vidaste mening 
ändamålsenligt utnyttjande av fisket. I anslutning därtill ville hovrätten understryka att när man hade 
att bedöma huruvida en uppdelning av ett samfällt fiske var till men för fiskevården, det också måste 
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prövas, om åtgärden kunde leda till intrång på fiskerätt, som tillkom andra än sakägare vid den 
aktuella förrättningen (prop. 1969:128 del B, s. 170). 

2.2.2 Ändringar av skyddsvillkor för de areella näringarna 
1993 skrevs en ny proposition med ändringar i 3 kap. 6-7 §§ FBL. Lagen hade ändrats flertalet gånger 
tidigare år, men då utan att påverka nämnda paragrafer. 3 kap. 8 § förblev dock oförändrad. Dessa 
lagändringar gjordes till följd av att en ny livsmedelspolitik tog fart i Sverige och att ändringar i 
jordförvärvslagen gjorts (prop. 1993/94:27). 

2.2.2.1 Ändringar för skydd av jordbruket 
Ändringen som gjordes i 3 kap. 6 § FBL innebar att första stycket fick en ny lydelse och att det 
dittillsvarande andra stycket utgick. Dessa förändringar medförde en viss försvagning av skyddet för 
jordbruksnäringen. Dittills hade fastighetsbildning som regel fått ske endast om den hade varit till 
nytta för jordbruksnäringen. Bestämmelsens nya avfattning innebar att hinder mot 
fastighetsbildningen förelåg först om den var ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för 
jordbruksnäringen. Vad som var ägnat att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen 
kunde givetvis inte anges generellt utan var tvunget att bedömas med hänsyn till rådande 
jordbrukspolitiska riktlinjer och till omständigheterna i det särskilda fallet. Sålunda fick sådana 
fastighetsbildningsåtgärder som slog sönder bärkraftiga och utvecklade lantbruksenheter ofta anses 
vara ägnade till att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Detta gällde särskilt i 
sådana fall då en klyvning eller en avstyckning medförde att ett befintligt byggnadsbestånd inte skulle 
kunna utnyttjas fullt ut (prop. 1993/94:27). 

2.2.2.2 Ändringar för skydd av skogsbruket 
Liksom tidigare skulle det, enligt första meningen, i princip inte komma för sig att dela in skogsmark 
på ett sådant sätt att möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen undergick försämring av någon 
betydelse. Regeln ställde vissa krav på behandlingsytornas utformning och storlek. Hur små 
behandlingsytor som i detta sammanhang kunde accepteras blev givetvis beroende av flera faktorer, 
såsom terrängförhållandena i det särskilda fallet samt den teknik som användes inom skogbruket. 
Paragrafen hade i förslaget utvidgats så att den nu utgjorde en spärr också mot fastighetsbildning 
som innebar skadlig delning av en skogsbruksfastighet. Detta kom i uttryck i andra meningen. 
Bedömningen av om en delning var skadlig skulle göras med hänsyn till de skogspolitiska målen, 
produktionsmålet och miljömålet. Skadlighetsprövningen skulle i första hand förhindra att fastigheter 
delades upp i mindre skogsbruksenheter, som visserligen uppfyllde kraven på lämplig arrondering 
men som skulle bli så små att de typiskt sett kunde bli ekonomiskt mindre intressanta att sköta. Men 
även naturvårdshänsyn skulle vägas in i skadlighetsbedömningen. Det gick inte att ange några 
bestämda mått för hur stor skogsareal de fastigheter som ny- eller ombildas i det enskilda fallet var 
tvungna att ha. Givetvis måste fastigheterna vara så stora att de lämpade sig för att skogsägaren 
kunde antas lägga ner rimliga resurser och rimligt intresse på att sköta skogen. Det kunde då finnas 
anledning att utgå från det riktmärke som rekommenderades i departementspromemorian, nämligen 
att den nybildade fastigheten kunde ge en årlig tillväxt på 200-250 kbmsk. Minimistorleken på en 
skogsbruksfastighet blev då till stor del avhängig av markens förmåga att producera virke, boniteten 
(prop. 1993/94:27). 
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3. Skyddet för jordbruksnäringar 
3.1 Allmänt om paragrafen 3 kap. 6 § FBL 
”Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgärden är ägnad 
att medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.” 

Paragrafens syfte är att förhindra fastighetsbildning som kan leda till att bärkraftiga och 
välarronderande jordbruk inom landsdelar som är av särskild betydelse för landets 
livsmedelsförsörjning delas upp i mindre enheter (prop. 1993/94:27 s. 24). Med bärkraftigt och 
utvecklat jordbruksföretag menas en enhet som kan ge full sysselsättning åt minst en person inom 
företagets jordbruksdel. Genom skyddsbestämmelsen hindras uppdelningen av sådana företag, även 
om fastighetsbildningen i övrigt skulle uppfylla kraven i 3 kap. 5 § FBL.  

Vad som är ägnat att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen är svårt att anges 
generellt och måste bedömas med hänsyn till rådande jordpolitiska riktlinjer och till 
omständigheterna i det särskilda fallet. Det finns emellertid några särskilda situationer där 
bestämmelsen ligger särskilt nära till hands att tillämpas, se nedan (Lantmäteriet, 2015). 

3.1.1 Skydd för bärkraftiga och utvecklade 
lantbruksenheter 
Sådana fastighetsbildningsåtgärder, som förstör bärkraftiga och utvecklade lantbruksenheter får 
oftast anses vara ägnade att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Särskilt om en 
klyvning eller avstyckning skulle innebära att jord- eller skogsbruksföretagets nedlagda resurser går 
till spillo.  

Begreppet bärkraftigt och utvecklat jordbruk bör knytas till graden av sysselsättning och utkomst samt 
till omfattning av ägd areal jordbruksmark i förhållande till brukad areal och om det är en rimlig 
balans mellan ägd areal och ekonomibyggnaden.  

Att avskilja skogsmark från en jordbruksfastighets bör inte anses medföra någon olägenhet av 
betydelse för jordbruksnäringen. En sådan fastighetsbildning bör inte påverka landets 
livsmedelsförsörjning (Lantmäteriet, 2015). 

3.1.2 Skydd för rationella heltidsföretag 
1990 började en ny livsmedelspolitik att gälla och enligt dess mål beslutade man att man skulle trygga 
landets livsmedelsförsörjning under kriser och i krig. Därmed kan klyvning och liknande 
fastighetsbildningsåtgärder som rör sådana rationella heltidsföretag som har byggt upp i Götalands 
och Svealand slättbygder och i delar av Norrland, och som är av betydelse för landets eller 
landsdelens livsmedelsförsörjning, nästa undantagslöst innefatta betydande olägenhet för 
jordbruksnäringen (Lantmäteriet, 2015). 

3.1.3 Ytterligare skydd för bärkraftiga jordbruksenheter 
Fastighetsbildning, såsom avstyckningar, som är mera ingripande och som försämrar 
förutsättningarna för jordbruksdriften på bärkraftiga jordbruksenheter bör som regel anses ägnade 
att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen (Lantmäteriet, 2015). 
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Gäller fastighetsbildningen icke bärkraftiga jordbruksfastigheter får det bedömas från fall till fall om 
bostadshus verkligen behövs för jordbruksdriften. Detsamma gäller vid ingripande avstyckning och 
mindre avstyckning och dess betydelse för balansen mellan antalet djur och areal och om denna störs 
på den avträdande fastigheten. 

3.1.4 Skydd för försämrad arrondering 
Fastighetsbildning som medför ägosplittring eller väsentlig försämrad arrondering får ofta anses 
ägnad medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Man ska eftersträva bra 
behandlingsytor och tydligt redovisade fastighetsgränser. (Lantmäteriet, 2015) 

3.2 Rättsfall 
Rättsfallen som ligger till grund för denna rättfallsstudie kommer från Lantmäteriets rättsfallsregister 
där det finns totalt 56 rättsfall som behandlar 3 kap. 6 § FBL. Av dessa har 12 stycken behandlat 
paragrafen indirekt eller varit bedömda enligt tidigare bestämmelser än de rådande idag och 6 stycken 
har omfattat så pass specifika situationer som inte varit kompatibla med några andra fall och har 
därför ansetts irrelevanta för studiens ändamål och har därmed sorterats bort. 

Vidare har 38 typfall observerats och rättfallen redovisas utifrån dessa med tillhörande motivering till 
beslutet enligt följande ordning: 

• Brukningscentrums betydelse 
• Miljöhänsyn – buller/dålig lukt 
• Utformning/tomtstorlek 
• Fastighetsindelning 

3.2.1 Brukningscentrums betydelse 
Vid fastighetsbildning som berör någon form av avträdande av en fastighet får åtgärden inte 
försämra förutsättningarna för jordbruksdriften på bärkraftiga jordbruksenheter. Vid avstyckning av 
brukningscentrum måste man därför se till byggnadens betydelse för den fortsatta 
jordbruksverksamheten och hur åtgärden skulle komma att påverka denna. Nedan följer exempel på 
när fastighetsbildning inte gick igenom på grund av brukningscentrumets omfattande betydelse för 
jordbruksverksamheten. 

• LMRR 77:27 (Hovr. V. Sv., 1977-10-26, UÖ 111) 
Avstyckning av brukningscentrum, i syfte att bilda en bostadsfastighet, nekades. Byggnaderna 
ansågs, trots dåligt skick, vara viktiga för jordbruket. Avstyckningen ansågs medföra sådana 
olägenheter för jordbruksnäringen att de avsevärt övervägde de fördelar som bildandet av en 
i och för sig lämplig bostadsfastighet innebar. 

 

• LMRR 84:23 (Svea hovr., 1984-04-09, UÖ 8) 
Avstyckning av jordbrukscentrum vägrades. Försök till överföring av marken till annan 
jordbruksfastighet hade ännu ej lett till resultat. Byggnaderna ansågs nödvändiga för 
brukandet så länge marken inte var överförd till annan fastighet. Fastighetsbildningen var 
därför inte tillåten. 
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• LMRR 84:81 (Svea hovr., 1984-05-03, UÖ 14) 
Avstyckning från en jordbruksfastighet av en tomt om 3 500 kvm med bostadshus tilläts inte. 
Bostadshuset, som var gårdens mangårdsbyggnad, saknade avlopp och värmdes med 
vedspisar. Styckningslotten skulle användas som fritidsbostad. Hovrätten ansåg att ett bifall 
till avstyckningen skulle få prejudicerande betydelse för framtida ansökningar om att skilja 
mangårdsbyggnader från jordbruksmark. En sådan utveckling ansågs medföra olägenhet av 
betydelse för jordbruksnäringen i området.  

 

• LMRR 92:19 (Hovr. V. Sv., 1992-02-24, UÖ 23) 
Avstyckning för ekonomibyggnad tilläts inte. Byggnaden skulle användas till lager av 
byggnadsmaterial och dylikt och den bedömdes inte längre behövas för jordbrukets behov. 
Det kom dock fram att byggnaderna användes som djurstall för mjölkproduktion av köparna 
och att dessa arrenderade 38 ha av stamfastigheten. Då byggnaderna användes för 
mjölkproduktion måste de betraktas såsom erforderliga för jordbruket. Avskiljandet av 
byggnaderna fick därför anses medföra sådan olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen 
som avses i 3 kap. 6 § 2 st. FBL och kunde därför inte tillåtas. 

Nedan följer ett rättsfall där byggnaderna på fastigheten inte ansågs bärkraftiga eller utvecklingsbara 
nog för att kunna bedriva jordbruket vidare, vilket ledde till ett godkännande av yrkande på 
avstyckning av bostadsbyggnaden på fastigheten. 

• LMRR 94:13 (Svea hovr., 1994-04-29, UÖ 35) 
Avstyckning av bostadsbyggnaden på en ej utvecklingsbar jordbruksfastighet. Fastigheten var 
bebyggd med goda och väl underhållna byggnader. FBM konstaterade att Näsby 1:1 inte 
utgjorde en utvecklingsbar jordbruksfastighet och att avstyckning kunde ske med stöd av 3 
kap. 9 § FBL (olämplig restfastighet). LSt överklagade och anförde att hinder mot 
avstyckning av bostadshus kan föreligga även om företaget inte är utvecklingsbart för det fall 
att fastigheten är lämplig för deltidsjordbruk och belägen i glesbygd. Jordbruksdriften på 
Näsby 1:1 hade inte upphört och bostadsbyggnaden borde, enligt LSt, ha bibehållits för 
jordbruksändamål. FD lämnade besvären utan bifall. Hovrätten inhämtade yttrande från 
Jordbruksverket som anförde: Enligt vad som framgick av handlingarna var 
driftsförhållanden och fastighetens beskaffenhet sådana att Näsby 1:1 varken kunde anses 
vara bärkraftig och utvecklad eller utvecklingsbar. Således utgjorde skyddsregeln för 
jordbruksnäringen i 3 kap. 6 § FBL inte något hinder mot den sökta fastighetsbildningen. 
Jordbruksverket ansåg att avskiljandet av bostadsbyggnaden på Näsby 1:1 inte stred mot 
lämplighetskraven för jordbruksfastighet i 3 kap. 1 § FBL. Jordbruksverket fann att 
fastigheten, efter avstyckning av bostadsbyggnaden, hade sådan beskaffenhet att det 
företagsekonomiska villkoret i 3 kap. 5 § FBL uppfylldes. 

Kostsamma reparationer 

Det har förekommit fall där fastighetsreglering inte har tillåtits då det handlat om avskiljande av 
förfallet brukningscentrum från stamfastigheten men vars värde dels har varit för högt för jordbruket 
att klara sig utan och behovet av renovering av detta har ansetts tveksamt om det skulle vara lönsamt 
och ge ett ekonomiskt godtagbart resultat för jordbruket. Exempel på detta är följande fall från 1982 
och 1991. 
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• LMRR 82:11 (Svea hovr., 1982-06-18, UÖ 20) 
Avstyckning från jordbruksfastighet av område om ca 3 000 kvm med befintligt bostadshus, 
som var i behov av renovering, vägrades. Regleringen ansågs orsaka jordbruket olägenhet av 
betydelse. Reparationer på den särskilda fastighetens bostadshus skulle bli kostsammare än de 
likaledes nödvändiga reparationerna på styckningslottens bostadshus. 

 

• LMRR 91:33 (Svea hovr., 1991-03-18, UÖ 15) 
Avstyckning av brukningscentrum tilläts inte. Fastigheten var samägd av tre och 
avstyckningen skulle endast möjliggöra en överlåtelse av fastighetens mangårdsbyggnad till en 
av de tre delägarna. Motivet för detta var att de andra två redan ägde var sin bostadsfastighet 
i närheten. Ett avskiljande av bostadsbyggnaden ansågs strida mot 3 kap. 1, 5 och 6 §§ FBL – 
det ansågs att det måste finnas en bostadsbyggnad på den aktuella jordbruksfastigheten. I och 
med ändrade bestämmelser år 1991 i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL skulle mer vikt läggas på 
regionalpolitisk hänsyn vid bedömningen av om lönsamhetsvillkoret för en 
fastighetsbildningsåtgärd var uppfylld. Hovrätten delade FD:s uppfattning att en avstyckning 
av bostadsbyggnaden med tillhörande tomtmark förutsatte att en ny mangårdsbyggnad 
uppfördes på stamfastigheten. Den härför erforderliga investeringen måste antas innebära en 
sådan ekonomisk belastning att det var tveksamt om landbruksföretaget på fastigheten skulle 
komma att ge ett ekonomiskt godtagbart resultat. I vart fall skulle avstyckningen med hänsyn 
till kostnaderna för ett nybygge medföra olägenhet av betydelse för lantbruksnäringen. 

 

• LMRR 06:16 (Hovr. V. Sverige, 2006-09-05, Ö 4764-04) 
En jordbruksfastighet bestod av ca 95 ha jordbruksmark och 75 ha skogsmark. Fastigheten 
byggdes upp på 1960- och 1970-talen med särskilt stöd som ett s.k. SR-företag med 
mjölkproduktion. Ladugården på fastigheten är numera omodern och det skulle kosta ca 1,5-
2 milj. kr att anpassa den för modern drift. Jordbruksmarken sambrukades med en 
jordbruksfastighet vars brukningscentrum låg ca 3 mil bort. LM beslutade om avstyckning av 
en stor bostadsfastighet, en s.k. hästgård, som skulle omfatta bostadsbyggnaderna, de 
oanvända ekonomibyggnaderna samt ca 8 ha öppen mark, huvudsakligen betesmark, i 
anslutning till byggnaderna. LSt överklagade och menade att avstyckningen skulle strida mot 
bestämmelsen om skyddet för jordbruksnäringen i 3 kap. 6 § FBL. Som skäl anfördes att 
jordbruksfastigheten var ett utvecklat jordbruksföretag och att det sambruksförhållande som 
gäller idag, med brukningscentrum beläget på en annan ägd fastighet 3 mil bort, inte är 
naturligt. I fråga om de nu rådande jordbrukspolitiska riktlinjerna fann FD att situationen har 
förändrats påtagligt sedan detta uttalande gjordes och att skillnaderna är än mera påtaglig 
jämfört med vad som gällde när jordbruket på Stenåsen byggdes upp till ett SR-företag med 
mjölkproduktion. Vad gällde omständigheterna i det enskilda fallet konstaterade FD, att det 
för den brukning av fastigheten som sker idag inte finns något egentligt behov av 
mangårdsbyggnaden med tillhörande ekonomibyggnader. Hovrätten ansåg dock att om 
avstyckning av brukningscentrumet skulle ske skulle nedlagda investeringar gå till spillo och 
innebära en ekonomisk belastning för jordbruket för att det var tveksamt om 
jordbruksföretaget på stamfastigheten skulle komma att ge ett ekonomiskt godtagbart 
resultat. I vart fall skulle avstyckningen, med hänsyn till kostnaderna för att bygga upp ett 
nytt brukningscentrum, anses medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. FD:s 
och LM:s beslut upphävdes därför. 
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Ingen jordbruksverksamhet planerad eller sedan länge utövad 

Har det inte ägt rum någon jordbruksverksamhet på länge på fastigheten som ansökts om att bli 
reglerad och heller ingen är planerad saknas det motiv till att vägra fastighetsregleringen. Fall från 
1977 och 1981 är exempel på fastighetsregleringar som godkänts på dessa grunder. 

• LMRR 77:10 (Hovr. Ö. Norrl. 1977-05-11. UÖ 2040) 
Avstyckning av brukningscentrum från ofullständig jordbruksfastighet tilläts. Byggnaderna, 
som inte använts för jordbruksdrift under lång tid, behövde inte behållas för 
jordbruksändamål. Det uppkom ett motarbetande påstående om att avstyckningen skulle 
minska säljbenägenheten av restfastigheten men detta styrktes ej. 

 

• LMRR 77:11 (Hovr. Ö. Norrl. 1977-05-11, UÖ 2039) 
På grund av väldokumenterat kulturhistoriskt intresse (förestående 
byggnadsminnesförklaring) tillåts avstyckning av brukningscentrum på jordbruksfastighet, då 
aktivt jordbruk inte bedrivits på fastigheten sedan länge och byggnaderna på styckningslotten 
var i dåligt skick och i stort behov av upprustning. Ekonomibyggnader saknades. 

 

• LMRR 81:25 (Göta hovr., 1981-06-25, UÖ 49) 
Avstyckning av brukningscentrum från icke utvecklingsbar jord- och skogsbruksfastighet 
omfattade bl. a. 12 ha åker och 91 ha skogsmark tilläts. Byggnaderna ansågs inte vara 
behövliga för jordbruksnäringen vid tillfälle eller i framtiden. Ett frånskiljande av 
brukningscentrumet bedömdes inte medföra att ägaren till restfastigheten skulle bli mindre 
benägen att medverka i framtiden strukturrationalisering och en mer ändamålsenlig 
fastighetsindelning motverkades därför inte. 

Oviss framtid 

Trots att ingen jordbruksverksamhet har ägt rum på länge på aktuell fastighet och heller inte är 
planerad vid ansökningstillfället kan framtiden om jordbruksverksamhet ändå vara så pass oviss att 
det inte finns skäl till att neka fastighetsreglering. Nedan följer fall från 1980, 1982 och 1984 som 
behandlar detta scenario.  

• LMRR 80:28 (Hovr. V. Sv., 1980-12-16, UÖ 104) 
Avstyckning av äldre brukningscentrum för helårsbostadsändamål tilläts. Brukningscentrumet 
sågs av LN och LSt som den lämpligaste kärnan i en framtida jordbruksverksamhet och 
motsatte sig därför avstyckningen. Hovrätten ansåg dock att framtiden var för oviss för att 
kunna bedöma jordbrukets utveckling och fann därför ingen anledning att neka 
avstyckningen. Hovrätten ansågs också att hänsyn måste tas till att ägaren hade ägt 
styckningslotten sedan 1964.  

 

• LMRR 80:43 (Horv. Sk. O. Bl., 1980-10-06, UÖ 2195) 
Avstyckning och sammanläggning för bildandet av tomt för bostads- och 
småindustriändamål av brukningscentrum för flera mindre samägda jordbruksfastigheter 
samt sammanläggning av stamfastighet med annan jordbruksfastighet tilläts. 
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Jordbruksfastigheten skulle få en tillfredställande storlek för företagsverksamhet. Inga 
olägenheter skulle uppstå för jordbruksverksamheten i och med avstyckning av 
ekonomibyggnader. Detaljplan saknades. Det fanns ingen anledning att anta att bildandet av 
tomten skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning eller motverka lämplig 
planläggning. 

 

• LMRR 82:08 (Svea hovr. 1982-06-06, UÖ 15) 
Avstyckning av en tomt för ett nyuppfört bostadshus i anslutning till ett brukningscentrum 
(ca 90 m från ladugården) tilläts. LN ansåg att en extra bostadsbyggnad på jordbruket var 
motiverad med hänsyn till storleken (30 ha åker och 74 ha skog) och att ett avskiljande av 
bostadsbyggnaden lätt kunde leda till konflikter mellan jordbruket och den som bodde i det 
nya bostadshuset. Hovrätten konstaterade att den nuvarande driftsformen inte krävde 
ytterligare bostad samt att en övergång till driftsriktning som skulle kräva två familjebostäder, 
såvitt framgick av handlingarna, inte var aktuell. Den förändring av driften som syntes mest 
sannolik var en övergång från spannmålsproduktion till animalieproduktion i för trakten 
normal omfattning. En sådan övergång skulle för övrigt inte medföra sådana olägenheter för 
omgivningen, att framtida begränsningar i jordbruksdriften skulle kunna krävas med hänsyn 
till de boende på styckningslotten. Den begärda avstyckningen utgjorde därmed inte 
olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. 

 

• LMRR 84:08 (Hovr. V. Sv., 1984-02-29, UÖ 19) 
Avstyckning från jordbruksfastighet av tomt med redan uppfört bostadshus tilläts. Det 
ansågs att förutsättningarna för att stamfastigheten skulle komma att utvecklas till ett 
tvåfamiljsjordbruk och att det uppföra huset då skulle behövas för jordbrukets ändamål var 
så pass ovissa att skyddet för jordbruket i detta fall inte borde ha företräde för det enskilda 
intresset att få till stånd den begärda fastighetsbildningen. I den slutliga bedömningen 
beaktades även att ägaren till bostadshuset hade besittningsskydd till tomten där huset var 
beläget. 

Försumbar förändring 

I vissa fall kan den ansökta fastighetsbildningen ha inneburit en så pass försumbar förändring att den 
inte skulle påverka varken den aktuella eller framtida jordbruksverksamheten. Fallen från 1979, 1982, 
1983 och1984 behandlar detta. 

• LMRR 79:65 (Göta hovr. 1979-06-20, UÖ 50) 
Avstyckning av brukningscentrum för permanent bostadsändamål tilläts. 
Jordbruksfastigheten bedömdes som bestående vilket innebar att sådan bostadsbyggnad som 
behövdes för brukaren inte fick avskiljas. Då nuvarande mangårdsbyggnad ansågs alltför stor 
som jordbrukarbostad samt var starkt förfallen bedömdes byggnaden som mindre lämplig 
som bostad för jordbruksföretagets brukare. Dessutom hade byggnadslov för uppförandet av 
ett nytt bostadshus sökts. Det ansågs därför inte medföra någon olägenhet för 
jordbruksnäringen att nuvarande mangårdsbyggnad avskildes. 
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• LMRR 82:31 (Hovr. V. Sv., 1982-04-23, UÖ 45) 
Avstyckning från jordbruksfastighet A av en tomt om ca 3 600 kvm med en modern 
mangårdsbyggnad och ett mindre, enklare bostadshus tilläts. A omfattade totalt 32 ha varav 6 
ha åker, 19 ha skog och 7 ha övrig mark. Förutom nämnda byggnader utgjordes 
brukningscentrum av en numera oanvänd mangårdsbyggnad och en äldre ladugård. A 
sambrukades med jordbruksfastigheterna B och C på tre km avstånd från A. PÅ B och C 
fanns för ett brukningscentrum erforderliga byggnader. Avstyckningen utgjorde ett led i en 
generationsväxling på A. LSt klagade och avsåg avståndet mellan de sambrukande 
fastigheterna för stort för att enheten skulle vara lämpad att bestå på sikt. Byggnaderna 
ansågs därför nödvändiga för A så länge inte jordbruksmarken överförts till annan närbelägen 
jordbruksfastighet. FD konstaterade att avstyckningen inte innebar någon förändring i 
rådande brukningsförhållanden. Några aktiva åtgärder för att förändra fastighetsindelningen 
på ett, ur jordbrukssynpunkt, lämplig sätt hade inte vidtagits från LN:s eller berörda parters 
sida, varför de påtalade nackdelarna syntes komma att bestå under överskådlig tid. 
Avstyckningen medförde därför inte olägenheter för jordbruksnäringen enligt 3 kap. 6 § 2 st. 
FBL. 

 

• LMRR 83:21 (Göta hovr, 1983-01-18, UÖ 2) 
Genom en fastighetsreglering tilläts att en hel jordbruksfastighet om ca 18 ha – med 
undantag av ett förutvarande brukningscentrum om 0,5 ha – överfördes till en annan 
jordbruksfastighet om 7 ha. Restfastigheten ombildades således till en bostadsfastighet med 
samtliga byggnader. Byggnaderna ansågs inte vara nödvändiga för jordbruket och det ansågs 
högst osannolikt att behov av byggnaderna skulle uppstå vid strukturrationalisering.  

 

• LMRR 84:72 (Hovr. Ö. Norrl., 1984-10-09, UÖ 2112) 
Avstyckning av fritidstomt om ca 10 000 kvm godtogs. Området bestod av ett 
brukningscentrum som blivit överflödigt vid en fastighetsreglering. Området var ensligt 
beläget och byggnaderna var delvis i bristfälligt skick. FBM ville godta ett område om ca 4 
000 kvm varvid ett område om ca 6 000 kvm skogsmark med en gammal bagarstuga mellan 
avstyckningslotten och allämna vägen skulle stanna inom stamfastigheten. Hovrätten ansåg 
att även bagarstugan borde få ingå i tomten. Det återstående området fram till vägen var 
försumbart ur markhushållningssynpunkt och borde också ingå i avstyckningen. Däremot 
fanns det inte anledning att ta med ett stycke brukad åkermark i den sydöstra delen av 
tomten. 

3.2.2 Miljöhänsyn – buller/dålig lukt 
Fastighetsbildning av jordbruk kan ibland medföra konsekvenser på den omkringliggande miljön sett 
till buller och oljud från ekonomibyggnader och/eller dålig lukt från animalieproduktion. Detta kan 
vara en betydande faktor i ett beslut om fastighetsbildning. Nedan följer fall där fastighetsbildningen 
inte tillåtits på grund av negativ påverkan på omkringliggande miljö. 

• LMRR 78.04 (Hovr. Ö. Norrl., 1978-04-20, UÖ 2024) 
Avstyckning av tomtplats belägen i anslutning till brukningscentrum på jordbruksfastighet 
vägrades. Styckningslottens ägare, som var son till stamfastighetens ägare, hade ordinarie 
arbete i tätort men skulle hjälpa till i jordbruksarbetet och sedan få överta jordbruket. 
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Modern jordbruksdrift med omfattande traktortrafik, kreatursdrift, obehaglig lukt och buller 
från fläktar och fordon ansågs kunna uppfattas som synnerligen störande av bostadsägaren 
om denna inte hade någon personlig anknytning till jordbruksdriften. Bostadsfastighetens 
lämplighet kunde därför ifrågasättas. Störningar i relationerna mellan bostadsägaren och 
jordbrukaren ansågs kunna uppstå och avstyckningen skulle därigenom medföra olägenhet 
för jordbruksnäringen. 

 

• LMRR 78:56 (Hovr. N. Norrl., 1978-07-11, UÖ 102) 
Avstyckning av tomtplats för befintligt bostadshus i anslutning till brukningscentrum på 
enfamiljsjordbruk tilläts inte. Styckningslotten hade förvärvats av föräldrarna till 
styckningsfastighetens ägare och byggnadslov hade beviljats för om- och tillbyggnad av 
bostadshuset. Hovrätten ansåg dock att störningar skulle uppstå om tomtplatsen senare 
förvärvades av någon utomstående. Sanitära olägenheter och andra miljöstörningar skulle 
kunna uppstå. Ny bebyggelse skulle kunna komma att verka hämmande på jordbrukets 
fortsätta utveckling och en ny bostadsbyggnad ansågs inte nödvändig för jordbruket. 

 

• LMRR 84:01 (Svea hovr., 1984-02-13, UÖ 1) 
Avstyckning av två tomter för bostadsändamål undanröjdes. De berörda fastigheterna fanns 
inom ett område där särskild hänsyn – enligt kommunöversikten – skulle tas till 
jordbruksnäringen. Grannen hade planer på att uppföra ett svinstall med utrymme för 470 
slaktsvin omkring 100 m från styckningslotterna. Enligt hovrätten skulle ny bebyggelse med 
hänsyn till risken för stank från svinstallet innebära att möjligheterna att finna en godtagbar 
plats för stallet skulle bli begränsad. Åtgärden skulle därför, enligt hovrätten, medföra 
olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen i området. 

Skyddat från störningar 

Fastighetsbildning som inneburit risk för negativ påverkan på omkringliggande miljö kan ha 
godkänts om den aktuella fastigheten varit placerad så att de förväntade störningarna blivit dämpade 
av diverse orsaker. Nedan följer tre fall där fastighetsbildning godkänts just tack vare gynnsamma 
placeringar. 

• LMRR 79:63 (Göta hovr., 1979-05-04, UÖ 34) 
Avstyckning av en obebyggd tomt för bostadsändamål i nära anslutning till 
brukningscentrum på en jord- och skogsbruksfastighet tilläts. På fastigheten bedrevs 
mjölkproduktion med 25 mjölkkor. Bostaden skulle uppföras som komplement till 
mangårdsbyggnaden och skulle ägas och bebos av ägare till jordbruksfastigheten. 
Mangårdsbyggnaden låg på en kulle som avskilde styckningslotten från ekonomibyggnaderna. 
Från dessa fanns dessutom en särskild utfart. Vid den härskande vindriktningen skulle lukt 
inte spridas i riktning mot styckningslotten. Störningarna från jordbruket skulle därmed inte 
bli så allvarliga att lotten skulle bli olämplig för sitt ändamål. FD ansåg vidare att avskiljandet 
av markområdet saknade praktisk betydelse för jordbruksdriften. Någon olägenhet för 
jordbruksnäringen skulle därmed inte anses uppkomma. 
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• LMRR 79:65 (Göta hovr. 1979-06-20, UÖ 50) 
Fallet gällde en avstyckning av brukningscentrum för permanent bostadsändamål. Då 
befintlig mangårdsbyggnad på fastigheten ansågs olämplig som bostadshus till sin storlek och 
starkt förfallen hade byggnadslov för uppförandet av ett nytt bostadshus sökts. Hovrätten 
fann här att ett nytt brukningscentrum kunde förläggas på så sätt att buller-, lukt- och 
dammproblem m.m. inte skulle bli så påtagliga att avstyckningen skulle bli olämplig som 
bostadsfastighet och konstaterade slutligen att styckningslotten omfattning inte stred mot 
lämplighetskravet. 

 

• LMRR 83:20 (Göta hovr., 1983-03-11, UÖ 4) 
Avstyckning från en jordbruksfastighet av en tomt för uppförande av en helårsbostad ca 150 
m från brukningscentrum tilläts. Det ansågs att en fastighetsägare i en jordbruksbygd måste 
vara medveten om att boendet är förenat med vissa olägenheter såsom tidvis störande lukt 
och buller från bl. a. jordbruksredskap. I det aktuella fallet ansågs eventuella olägenheter 
dessutom mildras av att förhärskande vindriktning var från tomtplatsen mot 
brukningscentrum.   

Obetydlig påverkan 

Trots risk för miljöpåverkan av omkringliggande omgivning finns det en viss mängd buller/dåligt 
lukt man förväntas att acceptera om man bor på landet då det är där jordbruk och 
animalieproduktion till största del tar plats. Nedan följer en rad fall där fastighetsreglering har 
godkänts trots denna risk för miljöpåverkan just för att mängden störningar ansetts vara av 
acceptabel mängd. 

• LMRR 80:22 (Svea hovr. 1980-09-24, UÖ 28) 
Avstyckning av en tomt för bostadsändamål från en jordbruksfastighet tilläts. Risk för dålig 
lukt från svinhus kunde förekomma men hovrätten ansåg att den inte var av betydande 
storlek och att det inte var anledning nog att vägra regleringen. 

 

• LMRR 84:04 (HD 1984-03-06, UÖ 104) 
Avstyckning av tomt för bostadsändamål tilläts. Risk för hälsorisker fanns i och med närvaro 
av ett svinstall men man skulle ta till försiktighetsåtgärder för att motverka skador på 
människor och miljö. På grund av detta skulle inte olägenheterna som kunde uppstå i 
samband med hantering av bekämpningsmedel och gödsel innebära något hinder för 
fastighetsindelningen. 

 

• LMRR 85:22 (Göta hovr., 1985-03-13, UÖ 4) 
Avstyckning av bostadstomt i anslutning till brukningscentrum tilläts. Byggnaden, som var 
uppförd med stöd av dispens och byggnadslov efter 1974, var värdefull och ägdes av ett 
syskon som inte sysselsattes i jordbruksföretaget. Fastighetsbildningen skulle underlätta för 
de två syskon som drev jordbruket att förvärva övriga syskons andelar i stamfastigheten. Till 
förmån för C hade ett fastighetsbildningsservitut bildats avseende förbud mot djurhållning i 
den ekonomibyggnad som låg närmast C. Byggnaden användes som potatislager och som 
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stall för hästar tillhöriga ägaren av C: LSt begärde att avstyckningen skulle undanröjas och 
anförde – med instämmande av LN – bl. a. Att jordbruket var ett av de största i trakten. 
Huset på lotten C låg endast 65 m från ekonomibyggnaderna och gränsade till ett 
åkerområde. Störningar kunde uppstå i form av traktortrafik, kreatursdrift (70 mjölkkord och 
70 ungdjur), obehaglig lukt, buller från fläktar och fordon, gödselhantering, besprutning, 
flugor m.m. Servitutet torde inte vara möjligt att bilda enligt FBL. Dessa motiv ansågs dock 
inte tillräckliga av tingsrätten och hovrätten lämnade senare besvären utan bifall. Tingsrätten 
bedömde inte störningarna från jordbruket som allvarliga då endast svagt ljud uppfattades av 
fläktarna och att lukten var ett naturligt inslag i jordbruksbygden utom vid tanktömning och 
gödselspridning. 

 

• LMRR 87:34 (Svea hovr., 1987-12-16, UÖ 49) 
Avstyckning av bebyggd bostadstomt tilläts trots risk för dåligt lukt från svinstall. 
Bostadstomten var belägen ca 80 m från en äldre mangårdsbyggnad i sten, vilket efter 
restaurering var tänkt att användas för permanent bostadsändamål. LSt överklagade dock 
fastighetsbildningen då de ansåg att den var olämplig då bostadsbyggnaden låg för nära det 
belägna svinstallet. Vid huvudförhandlingen klargjordes dock att den negativa inställningen 
endast grundade sig på luktproblem. Vatten och avloppsfrågorna syntes kunna lösas 
tillfredställande. Vid syntillfället hade lukt från svinstallet inte märkts kring byggnaderna. Lukt 
därifrån torde dock kunna förekomma vid andra vind- och väderleksförhållanden. Den synes 
dock inte vara mera påtaglig än vad som till och från kunde förekomma på landsbygden. 

Förbättrade förutsättningar 

Sedan följer även två fall från 1982 och 2003 där djurhållningen först sågs som ett hinder för en 
fastighetsreglering men man ansåg att denna reglering kunde leda till ett mervärde och förbättrade 
förutsättningar av de aktuella fastigheterna. 

• LMRR 82:08 (Svea hovr., 1982-06-07, UÖ 15) 
Avstyckning av en tomt för ett nyuppfört bostadshus i anslutning till ett brukningscentrum 
(ca 90 m från ladugården) tilläts. En extra bostadsbyggnad var motiverad med hänsyn till 
tomtens storlek och att avskiljande av bostadsbyggnaden lätt kunde leda till konflikter mellan 
jordbruket och den som bodde i det nya bostadshuset. En övergång från 
spannmålsproduktion till animalieproduktion ansågs mest lämpligt och inte medföra några 
olägenheter för omgivningen eller påverka jordbruket negativt. 

 

• LMRR 03:07 (Svea hovr., 2003-12-09, Ö 5825-03) 
Avstyckning av tomt med befintligt fritidshus intill djurstall tilläts. LM beslutade att ställa in 
förrättningen då den begärda avstyckningen låg endast 30-40 m från ett befintligt stall med 17 
boxplatser. Efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden hade LM bedömt att en 
avstyckning skulle strida mot 3 kap. 1 § FBL, eftersom den inte skulle bli varaktigt lämpad för 
sitt ändamål med hänsyn till hästhållningen samt föranleda olämplig bebyggelse. Enligt 
översiktplanens rekommendationer skall vid planering av ny bebyggelse respektive vid 
etablering av hästar invid befintlig bebyggelse på landsbygd hållas ett respektavstånd om 
minst 200 m från förhandsprövat stall med fler än 10 hästar samt tillståndsgivet stall med mer 
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än 100 hästar. Om den begärda tomten hade varit obebyggd skulle en avstyckning knappast 
medges med hänsyn till närhet till det befintliga stallet. I detta fall är det emellertid fråga om 
avstyckning av en tomt som redan är bebyggd med ett bostadshus. Huset hade sedan lång tid 
tillbaka använts för fritidsboende året runt och avsetts att även i framtiden nyttjas på samma 
sätt. Den begärda avstyckningen innebar såtillvida ingen förändring av de faktiska 
förhållanden som redan rådde. Hästhållning och därmed tillhörande verksamget är dessutom 
till skillnad från annan professionell djurhållning intimt med fritidsverksamhet vilket innebar 
att den begärda fastighetsbildningen kunde ha ett betydande ekonomiskt mervärde på grund 
av läget trots att närhet till djur medför viss risk för allergi. En avstyckning medförde således 
ökade förutsättningar för en upprustning av befintliga byggnader och kunde, enligt FD:s 
mening, inte anses strida mot lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL på sådant sätt att 
fastighetsbildningen borde ha vägrats på grund av närhet till stall.  

3.2.3 Utformning/tomtstorlek 
Där detaljplan råder kan det uppstå komplikationer att genomföra ansökta fastighetsbildningar, dels 
sett till den rådande detaljplanen eller till tomtens storlek eller utformning. 

Två fall från 1977 och 1988 blev nekade sett till någon av dessa orsaker gällande den rådande 
detaljplanen eller de aktuella fastigheternas tomtstorlekar. 

• LMRR 77:22 (Svea hovr., 1977-09-15, UÖ 33) 
En större jordbruksfastighet skulle genom avstyckning delas i en mindre jordbruksfastighet 
(ca 60 ha åker) och en exploateringsfastighet. I antagen kommunöversikt var 
styckningsfastigheten belägen inom område för vilket områdesplan skulle upprättas. 
Områdesplaneringen var inte tidsprioriterad. Slutlig ställning kunde inte tas till framtida 
markanvändning. Någon exploatering bedömdes därför inte komma till stånd inom 
överskådlig tid och avstyckningen tilläts inte. 

 

• LMRR 88:14 (Hovr. N. Norrl., 1988-01-07, UÖ 4) 
Fastighetsreglering för bildandet av jordbruksfastighet med inriktning på köksväxtodling 
vägrades. I samband med försäljning av en jordbruksfastighet om drygt 500 ha behöll säljaren 
två områden som bestod av 12 ha åker och 24 ha skog. Dessa avsågs bli överförda till en av 
säljaren ägd obebyggd fastighet om ca 2,5 ha som därefter skulle användas för 
köksväxtodling. Om fastighetsbildning inte kunde ske skulle säljaren ha 49 års nyttjanderätt 
till områdena. LN hade lämnat förvärvstillstånd men i tillståndsärendet inte tagit ställning till 
lämpligheten av köksväxtföretaget. LN anförde att området var obebyggt, att företaget inte 
medgav heltidssysselsättning samt att förhållandena inte var idealiska med hänsyn till 
lutningsförhållanden och väderstreck. FD fann att avskiljandet av marken innebar en 
försvagning av lönsamheten hos det företag som bedrevs på fastigheten. Detta uppvägdes 
inte av de fördelar som kunde vinnas genom överföring av mark till ett mot överföringen 
förelåg enligt 3 kap. 6 samt enligt 7 §§ FBL vad gällde ca 20 ha skogsmark. Hovrätten 
lämnade besvären utan bifall. 

Två fall av fastighetsreglering från 1977 respektive 1979 blev godkända sett till deras tomtstorlekar i 
någon form. 
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• LMRR 77:25 (Göta hovr., 1977-06-23, UÖ 41) 
Fastighetsreglering för utökning av befintlig bostadsfastighet där det överförda området inte 
kunde utgöra självständig tomtplats och var därför inte viktigt för jordbruket. Med hänsyn till 
bland annat topografiska förhållanden kunde i detta fall en tomtplats på ca 10 700 kvm 
godtas. 

 

• LMRR 79:44 (Göta hovr. 1979-10-08, UÖ 79) 
Avstyckning av en tomt om ca 8 700 kvm kring en större herrgårdsliknande bostadsbyggnad 
på en jord- och skogsbruksfastighet tilläts. Styckningslotten ansågs väl lämpad för 
bostadsändamål. Antal bostadshus kunde anses tillräckligt på fastigheten även utan bostaden, 
vilket medförde att åtgärden inte gjorde någon olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. 

3.2.4 Fastighetsindelning 
Fastighetsbildning av jordbruksfastigheter anses olämplig om det medför en försämring av den 
rådande fastighetsindelningen. Nedan följer ett rättsfall där fastighetsbildning inte godkänts på grund 
av detta. 

• LMRR 99:23 (Göta hovr., 1999-12-21, Ö 146/99) 
Fastigheten Låstad 5:1 omfattar totalt 268 ha, varav 227 ha åkermark. Fastigheten låg i 
huvudsak samlad i ett skifte. Fastigheten ägdes av tre syskon varav en av delägarna ansökte 
om klyvning av fastigheten i tre lotter. LM beslutade att ställa in förrättningen med 
hänvisning till att åtgärden stred mot 3 kap. 6 § FBL då klyvningen skulle innebära att man 
slog sönder en bärkraftig och utvecklad lantbruksenhet samt att det skulle försvinna ett 
rationellt heltidsföretag som byggts och som var av betydelse för landets 
livsmedelsförsörjning. 

Nedan följer två fall vars fastighetsbildning ansetts lämplig sett till förbättrad fastighetsindelning då 
det inte skulle medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruket. 

• LMRR 89:06 (NJA 1989 s. 360/HD 1989-06-27, UÖ 321) 
Fastighetsreglering avseende överföring av ett jordbruksområde om 158 ha, varav 90 ha åker 
och 40 ha produktiv skogsmark, till en bostadsfastighet om 0,3 ha tilläts så att restfastigheten 
kom att omfatta en renodlad skogsfastighet om ca 2 700 ha med den skogvaktarbostad som 
tidigare vägrats avstyckning. FD fastslog att den begärda fastighetsbildningen skulle innebära 
en oneklig fördel för jordbruksnäringen. Domstolen ansågs samtidigt att de sammantagna 
olägenheterna för jordbruksnäringen till följ av jordbruksfastighetens förlust av betesmark 
om ca 9 ha och den i tidigare lagakraftvunna målet diskuterade skogsvaktarbostaden fick 
anses väga ganska lätt i förhållande till den fördel för näringen som regleringen innebar. 

 

• LMRR 08:23 (Hovr. Ö. Skåne och Bleking, 2008-01-14, Ö 175-07) 
Fråga om det enligt 3 kap. FBL var tillåtet att klyva en stor jordbruksegendom. Egendomen 
ägdes tillsammans av tre bröder med en andel om 1/3 vardera, i mars 2004 ansökte två av 
bröderna om sammanläggning och klyvning. LM beslutade 2005-02-11 om fastighetsbildning, 
som innebar att de samägda fastigheterna lades samman och därefter klövs i tre lotter. LSt 
hade dock vid samråd rekommenderat att klyvning inte borde få komma till stånd. Den 
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delägare som inte hade ansökt om förrättningen överklagade. Han hävdade bl.a. att 
klyvningen stred mot de nyss nämnda bestämmelserna i 3 kap. FBL. FD konstaterade att LSt 
hade starkt ifrågasatt den förslagna klyvningen, eftersom det förelåg att den skulle medföra 
att det bildades tre icke utvecklingsbara jordbruksfastigheter och att klyvningen således skulle 
medföra sådana olägenheter som avses i 3 kap. 6 § FBL. Sedan LSt hade underrättats om 
LM:s beslut hade LSt ansett att det inte förelåg tillräcklig grund att överklaga förrättningen. 
Liksom LM gjorde FD bedömningen att var och en av de nybildade fastigheterna uppfyllde 
lämplighetskraven i 3 kap. 1 och 5 §§ FBL samt att klyvningen inte heller medförde någon 
olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen. Något hinder mot en klyvning av Dybäcks 
gods på grund av bestämmelserna i 3 kap. FBL förelåg därför inte. 
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3.3 Analys och diskussion 

3.3.1 Brukningscentrums betydelse 
Fastighetsbildning får inte medföra någon olägenhet av betydelse för jordbruket vilket innebär att 
man måste ta hänsyn till byggnadernas betydelse för jordbruksverksamheten. Av rättsfallen framgår 
det tydligt att om fastigheterna är behäftade med någon form av byggnad, brukningscentrym, 
ekonomibyggnad eller mangårdsbyggnad, har detta stor betydelse för jordbruksverksamheten. Fallen 
LMRR 77:27, 84:23, LMRR 84:81 och LMRR 92:19 är direkta exempel där man ansett att den yrkade 
fastighetsbildningen skulle komma att medföra olägenhet av betydelse för jordbruksverksamheten. I 
rättsfall LMRR 92:19 kan läsas om hur avgörande den befintliga byggnaden användningsområde var. 
Byggnaden ansågs obetydlig för jordbruket i sig men hade använts som djurstall vilket gjorde att man 
ansåg byggnaden betydelsefull för fastigheten för fortsatt verksamhet. I fall LMRR 94:13 rådde 
mycket velande om beslutet men man fastslog till sist att avstyckning av bostadsbyggnaden på 
fastigheten inte skulle medföra någon olägenhet för jordbruksverksamheten, och godkände 
fastighetsbildningen.  

Byggnaderna står för en stor del av den bärkraftighet jordbruket har och hur väl utvecklat det är och 
dess vidare möjlighet att utvecklas. På grund av detta får fastighetsbildning inte ske om det innebär 
att en byggnads tillgänglighet avlägsnas från jordbruket om det skulle påverka verksamheten negativt, 
alltså medföra olägenhet av betydelse för jordbruket. Inte heller bör fastighetsbildning som innebär 
att en senare renovering eller upprustning av befintliga byggnader på fastigheten bli så pass kostsam 
att den skulle överväga lönsamheten av fastighetsbildningen. Fall LMRR 82:11 och LMRR 91:33 är 
exempel på detta. 

Å andra sidan har fastighetsbildning som påverkat tillgängligheten av ett brukningscentrum, vars 
verksamhet sedan länge inte varit i drift (LMRR 77:10, LMRR 77:11 och LMRR 81:25), eller har en 
så pass oviss framtid (LMRR 80:28, LMRR 80:43, LMRR 82:08 och 84:08) att det inte går att avgöra 
om byggnadens tillgänglighet är av värde, godkänts. Just för att det inte medfört någon olägenhet, 
om det ens påverkar jordbruket över huvud taget, och att det inte förväntas påverka negativt. Inte 
heller har fastighetsbildning med försumbar påverkan av brukningscentrum nekats, av förklarliga skäl 
(LMRR 79:65, LMRR 82:31, LMRR 84:72). 

3.3.2 Miljöhänsyn – buller/dålig lukt 
Fastighetsbildning som behandlat fall som innefattat fastigheter med stora ekonomibyggnader som 
orsakat högt oljud eller fastigheter med någon form av animalieproduktion har hamnat under 
avsnittet ”Miljöhänsyn – buller/dålig lukt” då detta visade sig vara en påtaglig orsak till flertalet 
nekanden av fastighetsbildning. Detta dels för att fastighetsbildningarna i flera fall behandlat någon 
form av klyvning av jordbruksfastighet med störande moment som, vid händelse av ägarskifte, kan 
komma att anses störande för närliggande fastigheter (LMRR 84:01). Oftast innebär 
fastighetsbildningarna i första hand någon form av uppdelning av fastigheten där ägaren behåller 
båda fastigheterna vilket, om så enbart är fallet, skulle ha godkänts. Men vid risk för att framtida 
fastighetsägare skulle misstycka och finna grannfastighetens verksamhet störande har de nekats. 

Finns det dock naturliga skydd från störningarna i form av ljuddämpare eller gynnsamma 
vindförhållanden har man dock haft överseende med risken för störningar och valt att godkänna 
flera fall (LMRR 79:63, LMRR 79:65 och LMRR 83:20). Samma har gällt om störningarna ansetts 
vara av så pass obetydlig storlek att de inte borde orsaka några störningar för intilliggande fastigheter 
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(LMRR 80:22, LMRR 84:04 och LMRR 85:22). Det tillkommer även att man bör ha viss mängd 
tolerans när det kommer till boende i närheten av jordbruk, oljud och lukt anses höra jordbruket till. 
I vissa fall kunde även just djurhållning ses som en fördel med tanke på marknadsvärdet på 
fastigheten, till exempel djurhållning som är förknippad med fritidsverksamhet, såsom hästhållning 
(LMRR 03:07). 

3.3.3 Utformning/tomtstorlek 
Man har även sett till rådande detaljplaner där en fastighetsreglering inte ansett sig vara lämplig, detta 
kan ha berott på detaljplanens genomförandetid eller att den aktuella fastighetens tomtstorlek efter 
fastighetsbildningen inte ansetts passande för den rådande fastighetsindelningen (LMRR 77:22, 
LMRR 77:25, LMRR 79:44 och LMRR 88:14). 

3.3.4 Fastighetsindelning 
Man måste även se till lämpligheten på den aktuella fastighetsbildningen med tanke på 
fastighetsindelning. En fastighetsbildning, som i någon form skulle innebära att den medförde någon 
olägenhet av betydelse när fastighetsindelningen ändrades, har inte godkänts. Här handlar det om att 
det inte ska innebära alltför mycket besvär, i och med fastighetsbildningen, så att 
jordbruksverksamheten tar skada eller inte blir lönsam (LMRR 89:06, LMRR 99:23 och LMRR 
08:23). Den ska heller inte påverka fastighetsindelning så pass att omkringliggande fastigheters 
tillgänglighet försvåras. 
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4. Skyddet för skogsnäringar 
4.1 Allmänt om paragrafen 3 kap. 7 § FBL 
”Mark som är avsedd för skogsbruk från inte delas in på ett sådant sätt att möjligheten att 
ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. Fastighetsbildning 
som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den innebär en skadlig delning av en 
skogsbruksfastighet.” 

Paragrafens syfte är att i första hand inte stå i strid med rådande skogspolitik. Den ska motverka 
otillräcklig fastighetsbildning som kan försämra möjligheten till att ekonomiskt utnyttja skogen, 
såsom olämplig indelning av mark. Den ska även motverka möjligheten att dela upp skogsfastigheter 
i för små enheter vilken kan leda till att skogstillgångarna inte utnyttjas på ett rationellt sätt (prop. 
1993/94:27 s. 25). 

Stor vikt ligger, i paragrafen, på att inte dela upp skogsfastigheter i för små enheter, detta på grund av 
att det kan leda till att intresset att ekonomiskt utnyttja dem då kan minska. För att motverka detta 
har ett par riktlinjer för storlek och arrondering utformas vid fastighetsreglering av skogsbruk. 
Följande riktlinjer har första meningen som grund: 

• Möjlig behandlingsyta vid slutavverkning minst 3 ha och vid gallring 5 ha 
• Skiftesbredd minst 150 m 

Medan andra meningen syftar till ett krav på årlig tillväxt: 

• Årlig tillväxt på 200-250 kubikmeter skog för skogsbruksfastighet 

Några riktlinjer eller bestämda mått för hur stor skogsareal de fastigheter som ny- eller ombildas i det 
enskilda fallet finns dock inte. Detta för att det är svårt att avgöra vilken utdelning skogsbruket kan 
ge men de måste ha den omfattningen att skogsnäringen kan antas lägga ner rimliga resurser och 
rimligt intresse på att sköta skogen. Detta får bedömas mot bakgrund av de förhållanden som råder 
inom skogsnäringen vid tiden för fastighetsbildningen. Man kan också se till markens förmåga att 
producera virke, boniteten. Den produktionsnivå som kan uppnås vid ideala 
produktionsförhållanden kallas medelboniteten och bör vara en utgångspunkt vid bedömning av 
produktionsförmågan på ett skogsområde.  

Skadlig delning av skogbruksfastigheter kan även innebära delning som medför konsekvenser på 
miljön. Dessa festighetsregleringar måste dock ses från fall till fall då större fastigheter har må hända 
bättre förutsättningar att bedriva en mer planerad naturvård men små fastigheter skapar 
förutsättningar för en större variation i skogsskötsel och en variation i landskapet som gynnar 
biologisk mångfald (Lantmäteriet, 2015). 

4.2 Rättsfall 
Rättsfallen som ligger till grund för denna rättfallsstudie kommer från Lantmäteriets rättsfallsregister 
där det finns totalt 24 rättsfall som behandlar 3 kap. 7 § FBL. Av dessa har 4 behandlat paragrafen 
indirekt och 6 stycken har omfattat så pass specifika situationer som inte varit kompatibla med några 
andra fall och har därför ansetts irrelevanta för studiens ändamål och har därmed sorterats bort. 
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Vidare har 14 typfall observerats och rättsfallen redovisas utifrån dessa med tillhörande motivering 
till beslutet enligt följande ordning: 

• Otillräcklig ekonomiskutvinning 
• Fastighetsindelning 

4.2.1 Otillräcklig ekonomisk utvinning 
Nedan presenteras rättsfall som innefattar fastighetsbildning som har varit avgörande på grund av sin 
påverkan av fastigheternas tomtstorlek eller sin årliga ekonomiska utvinning. Fallen representerar 
någon form av otillräcklighet från fastigheternas sida enligt den och första och andra meningen i 
paragrafen.  

• LMRR 82:17 (Svea hovr., 1982-06-16, UÖ 19) 
Klyvning av fastighet bestående av 12 ha skogsmark och 4 ha tomt samt icke hävdad 
åkermark i två lotter tilläts inte. Betraktade som fastigheter för fritidsboende hade, enligt 
domstolen, klyvningslotterna uppenbarligen fått en sådan storlek och utformning att de stred 
mot de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap 1 § FBL. Uppdelningen skulle också leda till en 
sådan försämring av möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen att åtgärden och stred mot 
3 kap 7 § FBL. 

 

• LMRR 93:21 (Hovr. Ö. Norrl., 1993-06-15, UÖ 1122) 
Klyvning av skogsfastighet vägrades. Klyvningsfastigheten hade bedömts ha en ideal 
produktionsförmåga om 788 kbmsk/år. Motsvarande siffra för klyvningslotten var 111,46 
vilket inte uppfyllde den årliga tillväxtnivån på 200-250 kbmsk/år enligt 3 kap. 7 § FBL. 

 

• LMRR 94:19 (Hovr. Ö. Norrl. 1994-09-29, UÖ 1190) 
Avstyckning av ett skogsskifte om ca 33 ha med en årlig tillväxt om ca 105 kbmsk vägrades. 
FBM anförde ett bevarade av fastigheten odelad skulle främja en bättre bosättning och 
sysselsättning i området. Vidare var avkastningen från skiftet så liten att en delning skulle 
försämra möjligheterna att ekonomiskt utnyttja skogen. Fastigheten skulle bli för liten för att 
bli ekonomisk lönsam med tanke på utvinningen av kbmsk. 

 

• LMRR 95:13 (Hovr. Övre Norrl., 1995-09-18, UÖ 1192) 
Klyvning av en bebyggd skogsdominerad lantbruksfastighet vägrades. Fastigheten ägdes av H 
(1/3) och makarna A och B (2/3) och omfattade 240 ha, varav 112 ha produktiv skog, 3 ha 
åker och ca 125 ha impediment. H begärde klyvning men enighet om uppdelning av mark 
och byggnader kunde inte nås. FBM föreslog att totalt 44 ha skogsmark skulle tillföras H och 
69 ha skogsmark samt brukningscentrum skulle tillföras A och B. H överklagade tilldelningen 
medan makarna A och B yrkade att klyvningsbeslutet skulle upphävas. FD behandlade 
ärendet 1993, det vill säga före 1994 års ändring i 3 kap. FBL som syftade till att utvidga 
möjligheterna att bilda små jordbruksfastigheter. FD ansåg att klyvningsfastigheten måste 
betraktas som en väl fungerande skogsbruksfastighet med en produktionsförmåga om 270 
kbmsk per år. Även om det då föreliggande förslaget till lagändring skulle ha tillämpats skulle 
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den verkställda klyvningen inte vara tillåten. Fastighetsbildningen undanröjdes. Hovrätten 
behandlade ärendet med tillämpning av 1994 års ändrade lydelse i 3 kap. 7 § FBL med 
motiven i andra meningen om skadlig delning av skogsbruksfastighet och angav som 
utgångspunkt att nybildad fastighet kunde ge en årlig tillväxt om 200-250 kubikmeter skog. 
Båda klyvningslotterna hade lägre tillväxt än denna utgångspunkt (165 resp. 105). Andra 
omständigheter talade inte för att denna lägre nivå skulle kunna accepteras och klyvningen 
tilläts därför inte.  

 

• LMRR 98:03 (Svea hovr., 1998-06-03, UÖ 17) 
En tilltänkt skogsbruksfastighet om ca 8 ha ansågs inte lämplig för sitt ändamål. Fastigheten 
skulle huvudsakligen bestå av ett isolerat skogskifte som, av användarna, avsågs användas för 
deltidsjordbruk. Verksamheten skulle i huvudsak utgöras av vedhuggning för försäljning, viss 
jakt och fiske samt eventuellt viss trädgårdsodling. LM ansåg att lämplighetsvillkor för 
fastighetsbildning inte ansågs uppfyllda och heller inte kravet på det årliga ekonomiska 
utbytet. Hovrätten bedömde avstyckningen huvudsaklige på samma sätt. Det ansågs att 3 
kap. 7 § utgjorde hinder mot avstyckningen. Avstyckningsförrättning ställdes in. 

 

• LMRR 01:05 (Hovr.V. Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01) 
Klyvning av skogsbruksfastighet tilläts inte. Klyvning i två lotter (3/8 resp. 5/8) yrkades av 
en skogsfastighet om totalt ca 175 ha, varav ca 90 ha produktiv skogsmark, 77 ha 
impediment och 8 ha inägomark. Den ena lotten skulle omfatta ca 47 ha och den andra 
lotten ca 44 ha produktiv skogsmark, med en årlig tillväxt på vardera ca 150 resp. 140 
skogskubikmeter. Fastigheten var belägen intill ett naturreservat. En av delägarna hävdade att 
avsikten inte var att bedriva skogsbruk utan att bevara naturvärdena och på sikt låta lotten 
ingå i naturreservatet. Skogen på klyvningsfastigheten hade i medeltal en årlig tillväxt på 
enbart 2,9 skogskubikmeter per hektar, av förarbetena framgår att en nybildad fastighet bör 
ha en årlig tillväxt på 200-250 skogskubikmeter. De föreslagna klyvningslotterna skulle båda 
få en väsentlig lägre avkastning. Klagande hade främst åberopat hänsynen till naturmiljön 
som skäl för klyvning och LSt hade i och för sig verifierat att området hade betydande 
naturvärden, men inte funnit skäl att av hänsyn till miljövården tillstyrka klyvning. Således 
utgjorde hänsynen till natur- och kulturmiljön inte heller skäl att tillåta klyvningen. 

 

• LMRR 07:17 (Hovr. Övre Norrl., 2007-10-04, Ö 332-07) 
En skogsfastighet som ägdes av sju personer och ett dödsbo omfattade totalt ca 1 250 ha, 
uppdelat på fem skiften. Efter ansökan från två delägare beslutade LM om klyvning av 
fastigheten i fem lotter. En av delägarna, som hade tilldelats en gemensam lott med en annan 
delägare, överklagade och yrkade att skulle tilldelas en egen lott. FD anförde att klagandens 
del motsvarade endast 66 ha produktiv skogsmark samt del i det dödsbo som var en av 
delägarna i fastigheten. Denna del kunde inte tillskrivas klaganden, eftersom dödsboet inte 
var reglerat. Därmed fick en bedömning göras utifrån om en lämplig lott på ca 66 ha, med en 
årlig tillväxt på omkring 2 m2sk per hektar och år, kunde bildas. Bestämmelsen i 3 kap. 5 § 
FBL ansågs inte utgöra ett hinder mot klagandes anspråk men FD prövade därefter om det 
kunde anses tillåtet att lägga ut den yrkade lotten i enlighet med skyddsregeln i 3 kap. 7 § 
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FBL. FD fann att ett bifall till klagande skulle kunna ge en lott med avkastning på ca 140 
kbmsk per år, vilket inte var förenligt med bestämmelserna i 3 kap. 7 § FBL och 
överklagandet lämnades därför utan bifall. 

 

• LMRR 09:05 (Hovr. V. Sverige, 2009-02-13, Ö 1096-09) 
Avstyckning av ca 11 ha för bostadsändamål tilläts inte. LM skrev som skäl bland annat att 
syftet var att skapa en landsbygdsfastighet som lämpade sig för odling och mindre 
djurhållning samt även för att ta ved för husbehov. Fastighetsbildningen var ett led i en 
kommande generationsväxling. Stamfastigheten blev efter förrättningen en skogsfastighet om 
drygt 40 ha skogsmark. FD ansåg att i förrättningsprotokollet uppgivna ändamålet med 
avstyckningen var vagt, dvs. att skapa en landsbygdsfastighet som lämpade sig för odling och 
mindre djurhållning. FD konstaterade att det avstyckade området var avsevärt mindre än vad 
som fordrades vid nybildning av fastighet för jord- och skogsbruksändamål. FD fann vidare 
att den skogsmark som var belägen inom den östra delen av styckningslotten var av sådant 
intresse för det aktiva skogsbruket att det inte borde ingå i fastighet som avstyckas för 
bostadsändamål. Det avstyckade området var allmänt sett avsevärt större än vad som normalt 
är lämpligt att ingå som mark till bostadsfastighet. Förrättningen stred därför mot 3 kap. 1 § 
FBL. Avslutningsvis konstaterade FD att förrättningsåtgärden även stred mot 3 kap. 7 § FBL, 
eftersom stamfastigheten före avstyckningen med knapp marginal uppfyllde det, i 
förarbetena, angivna kriteriet avseende produktionsförmåga (årlig tillväxt om 200-250 kbmsk) 
inom en godtagbar skogsfastighet. Om avstyckningen hade genomförts skulle det ha påverkat 
möjligheten att bedriva fortsatt, uthålligt skogsbruk på stamfastigheten på ett gynnsamt sätt 
och därmed hade avstyckningen inneburit en skadlig delning av en skogsbruksfastighet. 

 

• LMRR 10:02 (Hovr. N. Norrl., 2010-02-26, Ö 647-09) 
Avstyckning för deltidsjordbruksändamål undanröjdes. LM motiverade beslutet om 
avstyckning med att styckningslotten som blev i tre skiften och omfattade ett 
brukningscentrum till en jordbruksfastighet, 11 ha åkermark och 16 ha skogsmark blev 
lämplig för helårsboende i kombination med deltidsjordbruk. LSt överklagade med 
motiveringen att avstyckningen resulterade i att det skapades en olämplig skogsfastighet och 
därför stred mot 3 kap. 7 § FBL. FD prövade inledningsvis om 3 kap. 7 § var tillämplig: 
”Något tillstånd enligt skogsvårdlagen (1979:429) krävs inte för att omvandla skogsmark till 
annat ändamål, exempelvis betesmark. Skyddsregeln i 3 kap. 7 § FBL kan därför inte anses 
vara tillämplig vid fastighetsbildning i sådant syfte. I förevarande fall är syftet att skogsskiftet 
fortsatt ska brukas som skogsmark. Bestämmelsen i 3 kap. 7 § FBL är därför tillämplig.”. FD 
anförde vidare: Förarbetena till 3 kap. 7 § FBL ger inte stöd för att beakta vad skogsråvaran 
ska användas till. Om den avses användas som brännved, massved eller sågtimmer är därför 
utan betydelse för prövningen. Av vad som framkom skulle 6,5 ha av det aktuella 
skogsskiftets areal om 16 ha vara av intresse för det aktiva skogsbruket. Skiftet kunde 
uppenbart inte ge en årlig tillväxt om 200-250 kbm. Någon förbättrad fastighetsindelning 
utifrån skogsbrukssynpunkt, till exempel i form av ökad skiftesstorlek, uppkom inte och det 
hade heller inte framkommit i övrigt någon omständighet som gav anledning att frångå det i 
förarbetena angivna riktmärket för avkastningen, varför avstyckningen inte var tillåten enligt 
3 kap. 7 § FBL. 
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4.2.2 Fastighetsindelning 
En annan faktor till beslutsfattning vid fastighetsbildning av skogbruk kan innebära att 
fastighetsindelningen står inför en förändring i och med en yrkad fastighetsbildning av ett skogsbruk. 
Är förändringen negativ kan den bland annat innebära försämrade växtförhållanden för skogsbruket 
som kan hämma den ekonomiska utvinningen eller leda till att fastighetsindelningen försämras. 

Nedan följer två fall från 1988 och ett från 1994 där fastighetsregleringen ställdes in på grund av att 
de ansågs olämpliga sett till placering eller konsekvenser av den ändrade fastighetsindelningen.  

• LMRR 88:14 (Hovr. N. Norrl., 1988-01-17, UÖ 4) 
Fastighetsreglering för bildade av jordbruksfastighet med inriktning på köksväxtodling 
vägrades. LN var enligt yttrande tveksam till lämpligheten av köksväxtföretaget och anförde 
att området var obebyggt, att företaget inte medgav heltidssysselsättning samt att 
förhållandena inte var idealiska med hänsyn till lutningsförhållanden och väderstreck. FD 
fann att avskiljandet av marken innebar en försvagning av lönsamheten hos det företag som 
bedrevs på fastigheten. Hinder förelåg även enligt 3 kap. 6 samt 7 §§ FBL vad gällde ca 20 ha 
skogsmark. 

 

• LMRR 88:31 (Svea hovr., 1988-06-21, UÖ 31) 
Ett skogsbolag förvärvade 268 ha skogsmark på en skogsbruksfastighet om 318 ha och 
avstod genom överenskommelse 23 ha fördelade på tre ägoskiften till LN. Bolaget fick 
förvärvstillstånd. Bolaget ansökte om fastighetsreglering, varigenom återstående 245 ha skulle 
överföras till en annan, av bolaget ägd, skogsbruksfastighet om 884 ha. Restfastigheten skulle 
innehålla 50 ha. Förrättningen inställdes eftersom den sammanlagda förbättringen av 
fastighetsindelningen ansågs vara klart mindre än försämringen. 

 

• LMRR 94:42 (Hovr. V. Sverige., 1994-05-10, UÖ 28) 
På ansökan av två fastighetsägare beslutade LM om klyvning av G 3:1 som var en jord- och 
skogsbruksfastighet omfattande totalt ca 115 ha, till största delen skogsmark. Fastighetens 
fem skiften är lokaliserade till i huvudsak tre olika områden, omfattande skogsmark, åker och 
betesmark under igenväxning och bebyggda med bostadshus, ladugård och uthus på två 
ställen. LSt anförde besvär och anförde: G 3:1 består idag av cirka 115 ha i fem områden och 
anses av LSt som en lämplig enhet att bruka på deltid. G 3:1 är att se som en 
skogsbruksfastighet. Att dela en fastighet i två fastigheter om 38 resp. 76 ha skogsmark 
medför försämrade ekonomiska möjligheter. Förutsättningarna att driva ett 
företagsekonomiskt skogsbruk är bättre om all skogsmark till G 3:1 hålls samman i en enda 
fastighet. 

Följande fall från 1994 och 2004 representerar fastighetsbildningar som godkändes då de ansågs 
bidra till förbättrad fastighetsindelning. 

• LMRR 94:11 (Göta hovr., 1994-05-02, UÖ 3005) 
Klyvning av en skogfastighet i två lotter om vardera ca 40 ha tilläts. Det ansågs att klyvningen 
innebar att två godtagbara deltidsföretag skapades. Delningen ansågs inte heller leda till en 
skadlig uppdelning av skogsmarken. Då den tänkta fastighetsbildningen inte heller medförde 
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att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergick försämring av någon betydelse eller 
innebar en skadlig delning av fastigheten förelåg inte heller hinder enligt 3 kap. 7 § FBL. 

 

• LMRR 04:02 (Göra hovr., 2004-03-09, Ö 1624-03) 
Överföring av ca 4 ha produktiv skogsmark till en bostadsfastighet på landsbygden var 
tillåtet. LM fann att den aktuella åtgärden var tillåten, eftersom fastigheten efter regleringen 
skulle utgöra en lämplig bostadsfastighet med kompletterande verksamhet för mindre växt- 
och djurhållning samt husbehovsved. LSt överklagade och menade att åtgärden stred mot 3 
kap. 1 § FBL och ansåg även att sett till de skogspolitiska målen så borde det inte vara tillåtet 
att låta produktiv skogsmark ingå i en bostadsfastighet. LMV ansåg inte att hinder förelåg för 
åtgärderna då de inte stred mot varken 3 kap. 1 eller 7 §§ FBL. Hovrätten fann, mot 
bakgrund av departementschefens uttalande i 1994 års lagstiftningsärende (prop. 1993/94:27 
s. 14) om ökat spelrum för den enskildes önskemål, att en sammanvägning av 
omständigheterna i målet leder till slutsatsen att regleringen borde tillåtas.  
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4.3 Analys och diskussion 

4.3.1 Otillräcklig ekonomisk utvinning 
När det kommer till skyddsvillkoren för skogsbruket skiljer sig kriterierna för vad som anses lämpligt 
aningen från skyddsvillkoren för jordbruket. Till skillnad från jordbruket, som saknar det, har 
skogsbruket specifika riktlinjer på vad som anses vara en lönsam verksamhet sett till årlig utvinning i 
kubikmeter skog (LMRR 93:21, LMRR 94:19, LMRR). Detta gör det lättare att avgöra om en 
fastighetsbildning skall godkännas eller nekas. Dock kan det också uppstå fall då fastighetsbildning 
nekas just för att fastigheterna inte anses bli tillräckliga att bedriva skogsbruk på, vilket man då är 
rädd ska minska intresset och i värsta fall upphöra helt, trots att intresset hos den yrkande finns. 
Detta mått på årlig ekonomisk utvinning är grundat på de rådande skogsbrukspolitiska målen, att 
främja skogsbruket, vilket gör att man anser att för små skogsbruksfastigheter riskerar att motarbeta. 
Fallet LMRR 95:13 tar tydligt upp den ändring som skedde i lagen 1994 och hur den var till för att 
utvidga möjligheten att bilda mindre skogsbruksfastigheter och att man skulle se till deras årliga 
ekonomiska utvinning mer än till deras areella storlek. I det nämnda fallet skulle en bärkraftig 
skogsbruksfastighet klyvas men nekades detta då de nya fastigheternas årliga ekonomiska utvinning 
inte skulle uppnå utvinningsminimumet var för sig.  

Just för den tydliga gränsen på utvinningsminimum kubikmeter skog per år (200-250 kbmsk/år) blir 
det på ett sätt lättare att behandla fall som berör någon form av fastighetsbildning av skogbruk. Det 
detta minimum på utvinning dock inte säger är vilken typ av utvinning det rör sig om, om det 
handlar om brännved, massved, sågtimmer eller annan utvinning framgår inte och verkar heller inte 
ha betydelse i lagrummet eller i förarbetena (LMRR 10:02). Att dessa former av skogsbruk skulle 
anses ekvivalenta är inte helt självklart, vilket talar emot fördelarna av att ha ett mått på 
utvinningsminimum. Det är såklart svårt att införa ett utvinningsminimum för alla olika former av 
skogsbruksverksamheter och man kan också förstå att dessa mått kan komma att varierar från period 
till period. 

4.3.2 Fastighetsindelning 
Precis som vid skyddsvillkoren hos jordbruk måste man se till lämpligheten av placering och 
verksamhet hos skogsbruk och hur fastighetsindelningen påverkas. Det kan även handla om att 
naturförhållandena inte anses tillräckligt gynnsamma för att bedriva skogsbruk på sett till 
lutningsgrad eller vindförhållanden (LMRR 88:14). Nyttan av den förändrade fastighetsindelningen 
bör även överväga den eventuella försämring som uppstår (LMRR 88:31). Det ska vara möjligt att få 
en lönsam ekonomisk utvinning av sin verksamhet utan vidare omständighet för skogsbrukaren och 
fastighetsbildning av skogsbruk som innebär skadlig indelning av fastigheterna kan inte anses lönsam 
och blir därmed nekad. Fastighetsbildningarna ska främja skogsbruket och skapa möjlighet till 
företagsverksamhet och fortsatt elelr förbättrad ekonomisk utvinning (LMRR 94:11 och LMRR 
04:02). 
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5. Skyddet för fiskevården 
5.1 Allmänt om paragrafen 3 kap. 8 § FBL 
”Fiske får ej uppdelas genom fastighetsbildning på sätt som medför olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården. Uppdelning får dock ske, om den är nödvändig för att möjliggöra 
en eljest angelägen ändring i fastighetsindelningen och icke medför avsevärd olägenhet för 
fiskevården. 

Ingår fiske i äganderätten till vattenområde och föreligger enligt första stycket hinder mot 
fastighetsbildningsåtgärd beträffande området, får bestämmas att fastighetsbildningen icke 
skall omfatta fisket, om fastighetsbildningen är av synnerlig vikt för en lämplig 
fastighetsindelning eller i övrigt av betydande allmänt intresse. Även om 
fastighetsbildningen ej är av den betydelse som nu angivits, får sådan bestämmelse 
meddelas, om vattenområdet är gemensamt för flera fastigheter.” 

Med fiskevård menas en sammanfattning av alla de åtgärder som är ägnade att främja tillkomsten av 
ett rikt allsidigt sammansatt fiskebestånd och ett i vidaste mening ändamålsenligt utnyttjande av fisket 
(prop. 1969:128 s. B 164). 3 kap. 8 § FBL behandlar skyddet för just fiskevården. Skyddet innebär att 
man ska hindra en utökning av antalet fiskerättsägare, om det skulle medföra olägenhet av någon 
betydelse för fiskevården, och en möjlighet att lämna fisket orört vid fastighetsreglering. 

Det första stycket syftar främst till att man ska undvika fastighetsbildning som på något sätt delar 
upp fisket så det skulle medföra olägenhet av något slag. Uppdelning kan dock få ske om den inte 
medför avsevärd olägenhet för fiskevården. 

Det andra stycket tar upp möjligheten att bestämma att fastighetsbildning inte ska omfatta fisket, för 
att minska olägenheter för det. 

Fisket kan delas upp på olika sätt; för fristående fiske (fiske som inte ingår i vattenområdet) kan det 
gälla t.ex. en uppdelning av andelen samfällt fiske för en viss fastighet eller att fiskeområden delas i 
territoriellt mindre områden. För bundet (fisket ingår i äganderätten till vattenområdet) enskilt fiske 
gäller ju att fisket automatiskt följer indelningen av vattenområdet. Vid fastighetsbildning kan då flera 
fastigheter än tidigare automatiskt få fiskerätt. För bundet samfällt fiske kan flera fastigheter få 
fiskerätt genom fördelning av stamfastighetens andel i samfällt vatten och fiske. Ett annat exempel är 
när en del av en fastighets andel i bundet samfällt fiske genom fastighetsreglering överförs till en 
fastighet som inte redan har andel. 

Vid bedömningen av huruvida fiskevården skadas utgör samrådet med fiskerikonsulten vid 
länsstyrelsen ett viktigt beslutsunderlag. Förvaltas fisket av en samfällighetsförening eller 
fiskevårdsområde bör även dessa ges tillfälle att lämna synpunkter i fiskevårdsfrågan. Sakkunnig kan 
också förordnas enligt 4 kap. 34 § FBL i vissa specifika fall. 

Om en begärd uppdelning vägras på grund av bestämmelserna i 3 kap. 8 § FBL är det rimligt att det 
framgår vilka skälen till detta beslut är och i vilken omfattning fiskevården skulle lida men. Detta för 
att uppdelning av fisket inte alltid behöver innebära negativa konsekvenser för det (Lantmäteriet, 
2015). 
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5.2 Rättsfall 
Rättsfallen som ligger till grund för denna rättfallsstudie kommer från Lantmäteriets rättsfallsregister 
där det finns totalt 6 rättsfall som behandlar 3 kap. 8 § FBL. 

Av dessa typfall har 4 observerats och redovisas med tillhörande motivering till beslutet enligt 
följande ordning: 

• Lämna fisket orört  
• Övriga faktorer 

5.2.1 Lämna fisket orört 
Om fisket ingår i äganderätten till vattenområde (bundet fiske) och fastighetsbildning inte är tillåten 
enligt första stycket kan, under vissa förutsättningar, fastighetsbildningen ändå genomföras om det 
bestäms att den inte ska omfatta fisket. På så sätt undviks att antalet fastigheter som får fiskerätt blir 
fler än tidigare. I följande två fall är fallet från 1979 ett mycket tydligt exempel på denna typ av 
förrättning medan fallet från 1996 kan ses som en variant av förrättningen då man valde att endast 
låta fiskerätten följa med, med endast ett antal meter från strandkanten i fastighetsbildningen. 

• LMRR 79:50 (Hovr. Ö. Norrl., 1979-10-11, UÖ 2091) 
Avstyckning av tomt för fritidsändamål med andel i samfällt vatten och fiske tilläts inte. 
Avstyckning utan andel i samfällt vatten och fiske kunde däremot bifallas. Det ansågs att 
fisket i och för sig inte skulle innebära någon olägenhet av betydelse för fiskevården. Med 
hänsyn till den betydelse fritidsfisket anses ha såsom friluftskvalitet fanns anledning att räkna 
med att intresset för avstyckningar för fritidsändamål, till vilka kunde läggas andel i 
stamfastighetens andel i fiske, skulle komma att avsevärt öka. En uppdelning av fiskerätten 
ansågs mot den bakgrunden utgöra olägenhet av betydelse för fiskevården. 

 
• LMRR 96:17 (Svea hovr., 1996-08-27, Ö 4167/95) 

Utökning av fastighet med samfällt uppgrundningsland och vattenområde tilläts. En 
frikyrkoförsamling ville anlägga en småbåtshamn med brygga vid sin fastighet. FBM 
beslutade om utökning av församlingens fastighet till en linje belägen 50 m utanför 
strandlinjen. Tre tomtägarföreningar överklagade och yrkade på att utökningen skulle 
begränsas till ett mindre område. Möjligheterna till att lägga ut svajbojar för medlemmarnas 
båtar begränsades genom fastighetsregleringen liksom rätten att fiska med fasta redskap. 
Församlingen svarade att syftet med regleringen är att möjliggöra viss rivning och byggnation 
på området samt förhindra att nya uppgrundningar av mark inte tillfaller fastigheten. FD fann 
det lämpligt att församlingens fastighet tillfördes visst vattenområde. Den beslutade 
regleringen medförde dock viss begränsning av möjligheterna till bad och ankring. Områdets 
karaktär av levande havsvik kunde skadas. Det vattenområde som överfördes till fastigheten 
begränsades till 15 m från stranden. Inom detta vattenområde rymdes den planerade 
byggnaden och övriga anläggningar. 

5.2.2 Övriga faktorer 
Anses en fastighetsbildning på något sätt hota det ändamålsenliga utnyttjandet av fisket och därmed 
inte anses lämpigt kommer fastighetsbildningen att nekas. Följande fall från 1983 representerar en 
sådan situation och fallet från 2006 representerar en liknande situation som dock blev godkänt då 
den yrkade fastighetsbildningen ansågs ha en marginell påverkan på fiskevården. 
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• LMRR 83:06 (Hovr. V. Sv., 1983-02-10, UÖ 5) 
Fastighetsreglering för överföring av andelar i samfällda fiskevatten innebärande en ökning 
av antalet fastigheter med del i fiske tilläts inte. Ett ändamålsenligt utnyttjande av fisket i de 
båda aktuella fiskevattnen kunde inte åstadkommas utan fiskevårdande åtgärder. De aktuella 
fastigheterna var att anses som huvudsakligen skogsbruksfastigheter försedda med 
bostadshus. Med hänsyn därtill och till fiskets beskaffenhet kunde de samfällda fiskena inte 
heller anses stadigvarande bidra till ökad lämplighet från brukningssynpunkt hos de berörda 
fastigheterna. 

 
• LMRR 06:26 (Göta hovr., 2006-08-25, Ö 2702-4) 

Fråga om fastighetsreglering medförde olägenhet av någon betydelse för fiskevården vid en 
överföring av i princip all åker- och skogsmark från en fastighet 1:14 till den tidigare 
bostadsfastigheten 1:23. Vid en särskild förrättning överfördes även 95% av 1:14:s andel i 
samfällt fiske i sjön Rusken. 1:23 hade tidigare ingen andel i fisket och i och med åtgärden 
ökade antalet fastigheter med fiskerätt i Rusken från 59 till 60. LSt motsatta sig 
fastighetsbildningen med motiveringen att den kunde komma att öka fisketrycket på sjön 
som på ett sådant sätt kunde medföra olägenhet av betydelse för fiskevården. Hovrätten 
ansåg dock att en ökning av antalet fastigheter med rätt till fiske från 59 till 60 var marginell 
och tvivlade på att det skulle innebära olägenhet av betydelse värd att neka 
fastighetsbildningen för. 
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5.3 Analys och diskussion 

5.2.1 Lämna fisket orört 
Skyddsvillkoren för fiskevården är till för att hindra att det förekommer olägenhet av betydelse på 
fisket. Detta undviks genom att dels ha två former av äganderätt till fiske – bundet och fristående – 
där just fristående fiske ger möjlighet till fastighetsbildning vid vattenområde utan att påverka fisket 
om det finns risk för olägenhet av betydelse från fastighetsbildningen. Man lämnar då fisket orört 
men utför fastighetsbildningen och undviker då att utöka antalet fiskerättsägare för att bevarar fisket. 
I fall LMRR 79:50 förekommer en fastighetsbildning där rätten till fisket inte följer med just för att 
man ansåg att utvidgning av antalet fastigheter som skulle ha tillgång till fisket kunde medföra 
olägenhet av betydelse på det. Fisket gjordes alltså fristående. I fallet LMRR 96:17 gjordes en 
kompromiss där endast några meter (15 m) av vattenområdet från strandkanten blev bundet i 
fastighetsbildningen just för att man ansåg att den begärda fastighetsbildningen (50 m) kunde leda till 
att områdets karaktär av levande havsvik kunde skadas.  

5.2.2 Övriga faktorer 
Precis som hos de andra skyddsvillkoren för areella näringar behandlar skyddet för fiskevården fall 
där frågan om övriga faktorer som berör lämpligheten av fastighetsbildning kommer upp. Främst ser 
man till konsekvenserna av den yrkade fastighetsbildningen och hur den kan komma att påverka 
fisket och om det kan uppstå olägenheter av betydelse till följd av den (LMRR 83:06). Men man 
måste också se till ett större perspektiv och avgöra från fall till fall hur stor påverkan en 
fastighetsbildning kan ha. Som i fallet LMRR 06:26 ansågs fastighetsbildningen så pass liten (60 från 
59 fastigheter med fiskerätt) att det inte medförde någon större risk för att fisket skulle lida skada av 
den. Det kunde dock ha handlat om samma situation men med en mindre sjö eller färre medlemmar 
där påverkan skulle ha blivit större till följd av fastighetsbildningen. Det är svårt att avgöra vad som 
anses godtagbart, man måste se till alla förutsättningar för fastigheterna och fisket för att kunna fatta 
ett så rationellt beslut som möjligt när det handlar om graden av lämplighet. 
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6. Slutsatser 
6.1 Fastighetsbildningslagen 3 kap. 6 § 

6.1.1 Brukningscentrums betydelse 
För jordbruks verksamhet spelar brukningscentrum och andra byggnader en betydande roll. Ingen 
fastighetsbildning får göras som skulle hindra eller försvåra jordbrukets användning av 
brukningscentrumet. Förändringar eller reparationer av brukningscentrum bör vara till övervägande 
nytta för jordbruksverksamheten för att en fastighetsbildning ska godkännas. Man måste se till 
brukningscentrumets betydelse för jordbruket idag och i framtiden och fatta beslut därefter, har 
verksamheten inte varit i rörelse på lång tid och om man heller inte planerar att återuppta den i 
framtiden kan man ifrågasätta ett brukningscentrums betydelse för en fastighet. Ett jordbruks 
bärkraftighet vilar mycket på dess byggnader, jordbruk som anses mycket bärkraftiga eller har 
potential att bli det bör därför undvika att genomgå fastighetsbildning som innebär någon form av 
avlägsnandet av betydelsefulla byggnader. Inte heller förändringar som berör brukningscentrum som 
kan ses som marginella bör vara avgörande i ett mål, man måste se till helheten vid 
fastighetsbildningen och de villkor som råder i det aktuella fallet och även följa de rådande 
jordbrukspolitiska målen.  

6.1.2 Miljöhänsyn – buller/dålig lukt 
Man måste även ta hänsyn till den omkringliggande miljön vid fastighetsbildning av 
jordbruksfastigheter. Buller och dålig lukt är vanligt förekommande i anslutning till jordbruk, vilket 
kan ses både som en nackdel. En viss mängd störningsmoment bör man dock kunna acceptera vid 
nära anslutning till jordbruk då det är oundvikligt. Fastighetsbildning har dock godkänts vid lindringa 
fall av störningar, vid redan bebyggd fastighet i anslutning till störningar och vid gynnsamma 
miljöförhållanden, så som dominerande vindriktningar och skyddande växtlighet/topografi. Har den 
yrkande nära relation till verksamheten på den aktuella fastigheten som är begärd att genomgå 
fastighetsbildning kan bestämmelserna lättas också. 

6.1.3 Utformning/tomtstorlek, fastighetsindelning 
Jordbruk påverkas av förändrad fastighetsindelning eller planerad placering som kan påverka 
verksamheten negativt. Här måste man se till det enskilda fallet och vad som kommer vara mest 
gynnsamt för jordbruksverksamheten. Man måste se till rådande detaljplaner att fastighetsbildningen 
är lämplig till sin utformning och placering. Det kan innebära en icke fördelaktig tomtstorlek som 
kan anses för stor för att kunna bedriva en hållbar verksamhet på eller för liten så intresset att 
bedriva jordbruket minskar. Fastighetsindelningen får inte försämras i och med fastighetsbildningen 
liksom den får inte medföra någon olägenhet för jordbrukets verksamhet men heller inte påverka 
omkringliggande fastigheters verksamhet eller tillgänglighet negativt. 

6.2 Fastighetsbildningslagen 3 kap. 7 § 

6.2.1 Otillräcklig ekonomisk utvinning 
Skogsbruksverksamheten har, till skillnad från jordbruksverksamhet, krav på ekonomisk utvinning 
per år. Detta för att kunna avgöra om fastighetsbildning av skogbruk kan te sig lönsamt men också 
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för att uppfylla de aktuella skogspolitiska kriterierna för ett väl fungerande skogsbruk i Sverige. Detta 
är för att förhindra att alltför små skogsbruksfastigheter bildas då man är rädd för detta ska minska 
intresset av den ekonomiska utvinningen. Måttet på utvinning säger att ett skogsbruk ska producera 
200-250 kbmsk/år, dock nämner detta mått inget om vad för typ av skogsbruk det gäller utan det har 
ingen betydelse i lagrummet.  

6.2.2 Fastighetsindelning 
Man ser till lämpligheten av placering och verksamhet hos skogsbruk precis som vid alla areella 
näringar. Den förändrade fastighetsindelningen ska inte medföra någon olägenhet av betydelse för 
skogsbruket på den aktuella fastigheten men även på intilliggande fastigheter. Det ska vara möjligt att 
få en lönsam ekonomisk utvinning av sin verksamhet utan vidare omständighet för skogsbrukaren 
och man strävar efter att fastighetsreglering av skogsbruk ska vara till övervägande nytta för 
verksamheten. 

6.3 Fastighetsbildningslagen 3 kap. 8 § 

6.3.1 Bristande praxis 
Det finns väldigt lite praxis som behandlar denna lagparagraf vilket har försvårat analysen och 
tolkningen av den. Detta kan dels bero på grund av att vid fastighetsbildning av fastigheter med 
tillgång till fiske ser man mycket till det enskilda fallet och tar hänsyn till rådande förutsättningar då 
det är svårt att sätta direkta riktlinjer för denna typ av näring. 

6.3.2 Lämna fisket orört 
Man kan dock säga att vid fastighetsbildning där rätt till vattenområde följer med har man löst frågan 
om värnandet av fiskevården genom att låta ägarrätten till fiske vara bundet eller fristående till 
fastigheter. På detta sätt kan man reglera fastigheter där fiskevården anses hotad om rätten till fiske 
utökas med fler fastigheter som får ta del av den utan att fiskevården tar skada. Man måste dock se 
på situationerna enskilt då fiskebeståndet kan ha varierande status från fall till fall genom att se till 
antalet fastigheter som har rätt till fisket innan fastighetsbildningen och till vattenområdets kapacitet 
och vilka konsekvenser det kan lida efter fastighetsbildningen. 

6.3.3 Övriga faktorer 
När det kommer till lämplighet av fastighetsbildning av vattenområden med fiskerätt ser man främst 
till konsekvenserna av den yrkade fastighetsbildningen och hur den kan komma att påverka fisket 
och om det kan uppstå olägenheter av betydelse till följd av den. Dock måste man även här sätta 
fastighetsbildningen i större perspektiv och avgöra från fall till fall hur stor påverkan på fiskevården 
en fastighetsbildning kan ha. Anses den marginell finns det ingen anledning att neka den. 
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Bilaga 1: Rättsfall 
I denna bilaga listas de rättfall som har legat till grund för detta arbete. Rättsfallen är ordnade efter 
den paragraf som de behandlat i största mån. 

3 kap. 6 § FBL 
LMRR 77:10, Hovr. Ö. Norrl. 1977-05-11. UÖ 2040 

LMRR 77:11, Hovr. Ö. Norrl. 1977-05-11, UÖ 2039 

LMRR 77:22, Svea hovr., 1977-09-15, UÖ 33 

LMRR 77:25, Göta hovr., 1977-06-23, UÖ 41 

LMRR 77:27, Hovr. V. Sv., 1977-10-26, UÖ 111 

LMRR 78.4, Hovr. Ö. Norrl., 1978-04-20, UÖ 2024 

LMRR 78:56, Hovr. N. Norrl., 1978-07-11, UÖ 102 

LMRR 79:44, Göta hovr. 1979-10-08, UÖ 79 

LMRR 79:63, Göta hovr., 1979-05-04, UÖ 34 

LMRR 79:65, Göta hovr. 1979-06-20, UÖ 50 

LMRR 80:22, Svea hovr. 1980-09-24, UÖ 28 

LMRR 80:28, Hovr. V. Sv., 1980-12-16, UÖ 104 

LMRR 80:43, Horv. Sk. O. Bl., 1980-10-06, UÖ 2195 

LMRR 81:25, Göta hovr., 1981-06-25, UÖ 49 

LMRR 82:08, Svea hovr., 1982-06-07, UÖ 15 

LMRR 82:11, Svea hovr., 1982-06-18, UÖ 20 

LMRR 82:20, Hovr. Ö. Norrl., 1982-06-09, UÖ 2076 

LMRR 82:31, Hovr. V. Sv., 1982-04-23, UÖ 45 

LMRR 83:20, Göta hovr., 1983-03-11, UÖ 4 

LMRR 83:21, Göta hovr, 1983-01-18, UÖ 2 

LMRR 84:01, Svea hovr., 1984-02-13, UÖ 1 

LMRR 84:04, HD 1984-03-06, UÖ 104 

LMRR 84:08, Hovr. V. Sv., 1984-02-29, UÖ 19 
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LMRR 84:23, Svea hovr., 1984-04-09, UÖ 8 

LMRR 84:72, Hovr. Ö. Norrl., 1984-10-09, UÖ 2112 

LMRR 84:81, Svea hovr., 1984-05-03, UÖ 14 

LMRR 85:22, Göta hovr., 1985-03-13, UÖ 4 

LMRR 87:34, Svea hovr., 1987-12-16, UÖ 49 

LMRR 88:14, Hovr. N. Norrl., 1988-01-07, UÖ 4 

LMRR 89:06, NJA 1989 s. 360/HD 1989-06-27, UÖ 321 

LMRR 91:33, Svea hovr., 1991-03-18, UÖ 15 

LMRR 92:19, Hovr. V. Sv., 1992-02-24, UÖ 23 

LMRR 94:13, Svea hovr., 1994-04-29, UÖ 35 

LMRR 94:42, Hovr. V. Sverige., 1994-05-10, UÖ 28 

LMRR 99:23, Göta hovr., 1999-12-21, Ö 146/99 

LMRR 03:07, Svea hovr., 2003-12-09, Ö 5825-03 

LMRR 06:16, Hovr. V. Sverige, 2006-09-05, Ö 4764-04 

LMRR 08:23, Hovr. Ö. Skåne och Bleking, 2008-01-14, Ö 175-07 

3 kap. 7 § FBL 
LMRR 82:17, Svea hovr., 1982-06-16, UÖ 19 

LMRR 88:14, Hovr. N. Norrl., 1988-01-17, UÖ 4 

LMRR 88:31, Svea hovr., 1988-06-21, UÖ 31 

LMRR 93:21, Hovr. Ö. Norrl., 1993-06-15, UÖ 1122 

LMRR 94:11, Göta hovr., 1994-05-02, UÖ 3005 

LMRR 94:19, Hovr. Ö. Norrl. 1994-09-29, UÖ 1190 

LMRR 95:13, Hovr. Övre Norrl., 1995-09-18, UÖ 1192 

LMRR 98:03, Svea hovr., 1998-06-03, UÖ 17 

LMRR 01:05, Hovr.V. Sverige, 2001-05-18, Ö 1057-01 

LMRR 04:02, Göra hovr., 2004-03-09, Ö 1624-03 

LMRR 07:17, Hovr. Övre Norrl., 2007-10-04, Ö 332-07 

LMRR 09:05, Hovr. V. Sverige, 2009-02-13, Ö 1096-09 
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LMRR 10:02, Hovr. N. Norrl., 2010-02-26, Ö 647-09 

3 kap. 8 § FBL 
LMRR 79:50, Hovr. Ö. Norrl., 1979-10-11, UÖ 2091 

LMRR 83:06, Hovr. V. Sv., 1983-02-10, UÖ 5 

LMRR 96:17, Svea hovr., 1996-08-27, Ö 4167/95 

LMRR 06:26, Göta hovr., 2006-08-25, Ö 2702-4 


