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Abstract 
 
 

By the new Planning and Building Act that came into effect 2 May 2011, it became possible 

to use regulations of division into property units in detailed development plans. With these 

regulations, there is possible to regulate how an area will be divided into property units, 

which easements and utility easement that should be formed, amended or repealed and which 

facilities that should be joint facilities. Earlier, these regulations was an own form of plan – 

the real property plan – that was abolished when the new Planning and Building Act came 

into effect. However, older real property plans are still valid as detailed development 

regulations, according to the transitional regulations to the Planning and Building Act. 

 

The purpose with incorporating these regulations in the detailed development plan was to 

simplify the application by making it not necessary with double procedures to regulate these 

issues. Another advantage according to the preparatory works was that the property owners 

would only need to study one plan document to understand the consequences of the detailed 

development plan.  

 

When regulations of division into property units is used, some provision in the cadastral laws 

should be tested already during the plan procedure. During the implementation time of the 

plan, the cadastral authority is bounded by the testing of the provision that has been made 

during the plan procedure. The regulations of the division into property units is binding for 

cadastral procedures in the way that the cadastral authority cannot form property units in 

contravention of these regulations.  

 

Even at the building permit processes, the regulations of the division into property units is 

binding meaning that building permit cannot be given if the property does not correspond to 

the regulations of division into property units. Furthermore, the regulations of division into 

property units gives real property owners right to compulsory acquisition so that the division 

into property units corresponds to these regulations. 

 

The aim of this Master of Science thesis is to investigate how and to what extent the 

regulations of division into property units have been used in the Stockholm County since the 
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new Planning and Building Act came into effect. 

 

A quantitative study of all 26 municipalities in the Stockholm County has been made. The 

study included all detailed developments plan that has been adopted between May 2011 and 

December 2015. The result was that the regulations of the division into property units have 

been used in 24 detailed development plans during this period. Only eight of the 

municipalities had used regulations of division into property units. Almost half of these 24 

plans was plans for single-family properties where the regulation replaced a real property plan 

that was repealed. In general, it can be stated that regulations of division into property units is 

mostly used in plans for single-family properties. 

 

Interviews were made with several of those municipalities that uses regulations of division 

into property units to largest extent. The most common reason to use these regulations was to 

make it sure that the plan can be implemented in accordance with the intention of the 

municipality. There is also common that regulations of division into property units is used 

when municipalities change a plan that has no regulation of the minimum area of the property 

units. If part of a real property plan is repealed in order to make it possible to divide a 

property unit, a new regulation of real property formation can be used to guarantee that it will 

not be formed too many property units. 

 

Other reasons to use regulations of division into property units was to expand the possibility 

of compulsory acquisition, to solve questions of cooperation between property units and to 

create predictability when it comes to charges of costs for municipal streets. 

 

Interviews has also been made with municipalities who do not use regulations of division into 

property units. The main reasons to not use these regulations was that there is no need of it 

and that the flexibility is reduced if regulations of division into property units is used. 

 

In the thesis the conclusion is drawn that regulations of division into property units is 

especially suitable to use in conversion of holiday home areas to areas for permanent resident 

properties. In such detailed development plans, there are many property owners who can have 

different attitude to the planning. Thus, there may be a need of binding regulations to handle 

disputed situations. 
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Sammanfattning 
 

Genom den nya plan- och bygglagen som vann laga kraft den 2 maj 2011 blev det möjligt att 

införa s.k. fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplaner. Dessa bestämmelser kan reglera 

hur ett område ska vara indelat i fastigheter, vilka servitut, ledningsrätter och liknande 

särskilda rättigheter som ska bildas ändras eller upphävas samt vilka anläggningar som ska 

utgöra gemensamhetsanläggningar. Tidigare kunde dessa frågor regleras i en särskild 

planform – fastighetsplanen – som avskaffades i och med att nya PBL vann laga kraft. De 

fastighetsplaner som har vunnit laga kraft gäller dock alltjämt som detaljplanebestämmelser, 

enligt övergångsbestämmelser till PBL. 

 

Syftet med att inkorporera dessa bestämmelser i detaljplanen var att förenkla tillämpningen 

genom att det inte skulle krävas dubbla planförfaranden för att reglera de fastighetsrättsliga 

frågorna i detaljplaneområden. En annan fördel som lyftes fram under lagstiftningsarbetet var 

att den enskilde fastighetsägaren bara skulle behöva studera ett plandokument för att förstå 

konsekvenserna av detaljplanen. 

 

När fastighetsindelningsbestämmelser tillämpas ska vissa villkor i förrättningslagstiftningen 

prövas redan under detaljplaneförfarandet. Under detaljplanens genomförandetid är 

lantmäterimyndigheten bunden av den villkorsprövning som gjorts. 

Fastighetsindelningsbestämmelserna är också bindande vid lantmäteriförrättningar på så sätt 

att Lantmäteriet inte får besluta om någon annan fastighetsindelning än den som 

fastighetsindelningsbestämmelserna anvisar. Även vid bygglovsprövningar är 

fastighetsindelningsbestämmelserna bindande, vilket innebär att bygglov inte kan beviljas 

förrän en fastighet har anpassats till eventuella fastighetsindelningsbestämmelser. 

Fastighetsindelningsbestämmelserna ger också fastighetsägare rätt till inlösen av mark så att 

fastighetsindelningen anpassas till dessa bestämmelser. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och i vilken utsträckning 

fastighetsindelningsbestämmelserna har tillämpats i Stockholms län sedan nya PBL vann laga 

kraft.  
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En kvantitativ undersökning av samtliga 26 kommuner i Stockholms län gjordes. 

Undersökningen omfattade detaljplaner som antagits mellan maj 2011 och december 2015. 

Det visade sig att fastighetsindelningsbestämmelser har införts i 24 detaljplaner i Stockholms 

län under denna tidsperiod, fördelat på 8 kommuner. Nästan hälften av dessa planer har 

omfattat enstaka småhusfastigheter där den införda fastighetsindelningsbestämmelsen har 

ersatt en del av en fastighetsplan eller tomtindelning som upphävts. Överhuvudtaget kan 

konstateras att fastighetsindelningsbestämmelser framförallt tillämpas i detaljplaner för 

småhusbebyggelse. 

 

Intervjuer har genomförts med flera av de kommuner som tillämpar 

fastighetsindelningsbestämmelser i högst utsträckning. Den vanligaste anledningen till att 

använda fastighetsindelningsbestämmelser har varit att säkerställa att planen genomförs i 

enlighet med kommunens intentioner. Det är också vanligt förekommande att kommuner 

använder fastighetsindelningsbestämmelser för att man ändrar en detaljplan som saknar 

bestämmelser om minsta fastighetsstorlek. Om en del av en fastighetsplan upphävs för att 

möjliggöra avstyckning inom ett sådant detaljplaneområde kan en ny 

fastighetsindelningsbestämmelse införas för att garantera att det inte bildas för många nya 

fastigheter.  

 

Andra skäl till att tillämpa fastighetsindelningsbestämmelser har varit att utöka möjligheterna 

till tvångsvis markåtkomst, att klara ut fastighetssamverkansfrågor samt att skapa 

förutsägbarhet vid gatukostnadsuttag. 

 

Intervjuer har också genomförts med kommuner som inte tillämpar 

fastighetsindelningsbestämmelser. De främsta skälen till att kommuner avstår från att använda 

fastighetsindelningsbestämmelser är att det inte behövs och att flexibiliteten minskar om 

fastighetsindelningsbestämmelser används. 

 

I examensarbetet dras slutsatsen att fastighetsindelningsbestämmelser är särskilt lämpliga att 

användas i förnyelseområden. Detta beror på att i sådana detaljplaner finns det många 

fastighetsägare som kan ha olika inställning till planläggningen, vilket medför att det kan 

finnas behov av bindande bestämmelser för att kunna hantera tvistiga situationer. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10) kunde kommuner i en s.k. fastighetsplan 

reglera fastighetsindelning, servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar i 

detaljplanelagda områden. Det var inte obligatoriskt att upprätta fastighetsplaner, utan det 

skulle endast göras om det behövdes för att få till stånd en ändamålsenlig fastighetsindelning 

eller för att annars underlätta detaljplanens genomförande eller om en fastighetsägare begärde 

det och det var inte var uppenbart onödigt.1  

 

Det fanns flera syften med fastighetsplaneinstitutet. Ett viktigt syfte var möjligheten att 

studera fastighetsbildningen från ett helhetsperspektiv. Ett annat syfte var möjligheten att vid 

behov klara ut frågor om fastighetssamverkan och rättigheter.2 

 

Vidare kunde fastighetsplanen vara ett stöd vid uttag av gatukostnadsavgifter i förnyelse- eller 

förtätningsområden. I sådana planområden bygger ofta kommunernas fördelningsgrund vid 

gatukostnadsuttag på att andelstal åsätts för bebyggda respektive nytillkommande fastigheter. 

Om fastighetsindelningen inte regleras kan det då vara svårt att veta om och hur många 

gånger varje fastighet kan delas, d.v.s. hur många grundavgifter som kan uttas per fastighet.3 

 

Ytterligare ett syfte med fastighetsplanen var att utöka möjligheterna till tvångsvis 

markåtkomst. Om fastighetsindelningen hade reglerats i en fastighetsplan, kunde mark inlösas 

mellan fastighetsägarna så att fastighetsindelningen bringades i överensstämmelse med 

fastighetsplanen.4 

 

Trots att de syften som beskrivits ovan kan vara nog så viktiga kom fastighetsplaner att 

tillämpas allt mer sällan. Under lagstiftningsarbetet inför nya PBL (2010:900) ansågs det dock 

nödvändigt att behålla möjligheten att i detalj och med bindande kunna verkan reglera 

fastighetsindelningen och rättighetsupplåtelserna inom detaljplaneområden. I nya PBL, som 

vann laga kraft 2 maj 2011, infördes därför möjlighet att reglera dessa frågor direkt i 

detaljplanen. Genom att dessa frågor regleras direkt i detaljplanen skulle dubbla förfaranden 

undvikas. Dessutom skulle det för den enskilda fastighetsägaren vara en fördel om samtliga 

effekter som en detaljplan har redovisas i endast ett sammanhang.5 

 

Nu har det gått ett antal sedan nya PBL vann laga kraft, varför en utvärdering av 

tillämpningen av fastighetsindelningsbestämmelserna är befogad. I detta examensarbete 

kommer därför att utredas hur och i vilken utsträckning fastighetsindelningsbestämmelserna 

                                                           
1 SOU 2005:77, s. 570 ff. 
2 Ibid, s. 572 f. 
3 Ibid, s. 573 
4 Ibid, s. 572 f. 
5 Ibid, s. 572 ff. 
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har tillämpats i Stockholms län sedan nya PBL vann laga kraft. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att utreda hur fastighetsindelningsbestämmelserna i 4 kap. 

18 § 2 st. PBL tillämpas. Detta syfte kan konkretiseras genom följande frågeställningar: 

 

1. I vilka situationer är det lämpligt att använda fastighetsindelningsbestämmelser? 

2. I vilka situationer, i vilken omfattning och på vilket sätt används 

fastighetsindelningsbestämmelser i praktiken? 

3. Hur sker kommunernas praktiska arbete med fastighetsindelningsbestämmelser? 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

 

I syfte att utreda i vilka situationer det är lämpligt att använda 

fastighetsindelningsbestämmelser görs en litteraturstudie, där förarbeten och juridisk doktrin 

avhandlas. Vidare görs en empirisk undersökning av antagna detaljplaner som innehåller 

minst en fastighetsindelningsbestämmelse. Den empiriska undersökningen omfattar alla 

antagna detaljplaner i Stockholms län fr.o.m. 2011-05-02 – då nya PBL vann laga kraft – 

t.o.m. 2015-12-31.  

 

Den geografiska avgränsningen av den empiriska undersökningen till detaljplaner i 

Stockholms län görs i syfte att få en lämplig omfattning på arbetet. Den bakre tidsgränsen – 

d.v.s. 2011-05-02 – valdes eftersom nya PBL då vann laga kraft, vilket innebar att det var 

först då som fastighetsindelningsbestämmelser kunde införas i detaljplaner. Här bör dock 

noteras att ÄPBL gäller för planärenden som påbörjats före 2011-05-026. 

Fastighetsindelningsbestämmelser kan således inte ha tillämpats under ett detaljplanärende 

som påbörjades före 2011-05-02, även om detaljplanen visserligen har antagits efter detta 

datum. Den främre tidsgränsen för den empiriska studien – d.v.s. 2015-12-31 – valdes 

eftersom examensarbetet påbörjades i januari 2016. 

 

Samtliga kommuner i Stockholms län har fått frågan om de infört 

fastighetsindelningsbestämmelser i någon detaljplan som antagits under den aktuella 

tidsperioden, d.v.s. 2011-05-02 t.o.m. 2015-12-317. Vissa kommuner har på denna fråga 

uppgett att de inte tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser under den aktuella 

tidsperioden. För de övriga fallen – d.v.s. där kommunen uppgett att 

fastighetsindelningsbestämmelser har tillämpats eller inte vetat om detta har gjorts – har jag 

bett om att få tillgång till samtliga detaljplaner som antagits under den aktuella tidsperioden. 

På detta sätt har jag kunnat välja ut de detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser har 

införts. 

 

                                                           
6 Övergångsbestämmelse 2 till PBL 
7 Undersökningen omfattar alltså även sådana detaljplaner som antagits men som vid tillfället när frågan ställs 

inte har vunnit laga kraft. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Utifrån den empiriska undersökningen görs både en kvantitativ och kvalitativ beskrivning av 

tillämpningen. Den kvalitativa beskrivningen utgörs av en systematisk gruppering av de 

detaljplaner där fastighetsindelningsbestämmelser har tillämpats. Den kvantitativa 

beskrivningen omfattar statistik över bl.a. antal kommuner som tillämpat 

fastighetsindelningsbestämmelser och antal detaljplaner där detta gjorts samt antalet gånger 

respektive fastighetsindelningsbestämmelse har tillämpats. 

 

Vidare intervjuas några av kommunerna som tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser. 

Avsikten därmed är att nå en fördjupad kunskap om hur olika kommuner resonerar kring och i 

praktiken arbetar med fastighetsindelningsbestämmelser. När det gäller det praktiska arbetet 

med fastighetsindelningsbestämmelser kommer frågor att ställas om bl.a. vilken yrkesgrupp 

på kommunen som tar initiativ till att använda fastighetsindelningsbestämmelser. För att 

komplettera bilden av hur kommunerna ser på fastighetsindelningsbestämmelser kommer 

dessutom några kommuner som inte använt fastighetsindelningsbestämmelser att frågas om 

varför de inte gjort detta. 

1.4 Disposition 

 

I nästföljande kapitel, d.v.s. kapitel 2, beskrivs den äldre plan- och bygglagstiftningens 

föregångare till dagens fastighetsindelningsbestämmelser. I kapitel 3 beskrivs 

fastighetsindelningsbestämmelserna utifrån förarbeten samt tidigare studier och annan 

litteratur. I kapitel 4 redovisas den empiriska undersökningen av detaljplaner med 

fastighetsindelningsbestämmelser. I kapitel 5 redogörs för de intervjuer som gjorts med några 

av kommunerna i Stockholms län. I det sista kapitlet (kapitel 6) analyseras och diskuteras de 

resultat som arbetet lett fram till. 

1.5 Tidigare studier om tillämpningen av fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Jakobsson skrev år 2012 ett examensarbete som kvantitativt undersökte kommunernas 

tillämpning av fastighetsindelningsbestämmelser. I examensarbetet skickades en webbaserad 

enkät ut till Sveriges samtliga kommuner, som då var 289. I enkäten frågades varje kommun 

om den, sedan nya PBL vann laga kraft, har tagit fram en detaljplan som innehåller minst en 

fastighetsindelningsbestämmelse eller om kommunen arbetar med att ta fram en sådan 

detaljplan. Om svaret var ja, ombads kommunen dessutom att ange vilken eller vilka typer av 

fastighetsindelningsbestämmelser som den hade tillämpat.8  

 

162 kommuner svarade, vilket innebär en svarsfrekvens om 56 %. Av dessa angav 29 

kommuner att de hade tagit fram en detaljplan som innehåller minst en 

fastighetsindelningsbestämmelse eller att de arbetar med att ta fram en sådan detaljplan. När 

det gäller vilken eller vilka typer av fastighetsindelningsbestämmelser som kommunerna 

använt såg resultatet ut enligt följande:9 

                                                           
8 Jakobsson, Sara, Fastighetsindelningsbestämmelser – En implementeringsstudie av bestämmelser i nya PBL, 

2012, s. 20 
9 Ibid, s. 20 
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Figur 1: Antal kommuner som hade använt en viss typ av fastighetsindelningsbestämmelse enligt Sara 

Jakobssons (2012)  examensarbete 

Den totala summan av de olika använda typerna av fastighetsindelningsbestämmelser 

överstiger antalet kommuner som använt fastighetsindelningsbestämmelser. Anledningen till 

det är att vissa kommuner har använt fler än en typ av fastighetsindelningsbestämmelse. 

 

Respondenterna som svarade ”annat” specificerade det som minsta tomtstorlek, vilket inte är 

en fastighetsindelningsbestämmelse.10 En annan källa till osäkerhet är den låga 

svarsfrekvensen – endast 56 % – vilket medför att det är svårt att dra några säkra slutsatser av 

studien. Resultaten antyder dock att vid tidpunkten för enkätutskicket, som var april-maj 

2012, hade fastighetsindelningsbestämmelser tillämpats tämligen sparsamt. Den tid som nu 

förflutit sedan undersökningen gjordes talar för att det är intressant att på nytt undersöka 

tillämpningen av fastighetsindelningsbestämmelser. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ibid, s. 20. 
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2. Äldre rätt 
 

I detta kapitel beskrivs den äldre plan- och bygglagstiftningens föregångare till dagens 

fastighetsindelningsbestämmelser. Det handlar dels om tomtindelningar enligt 1947 års 

byggnadslag, dels om fastighetsplaner enligt den äldre plan- och bygglagen (1987:10). Både 

tomtindelningar och fastighetsplaner gäller numera som fastighetsindelningsbestämmelser 

enligt övergångsbestämmelse 9 till PBL (2010:900) 

 

2.1 Tomtindelningar enligt byggnadslagen 

 

Byggnadslagens (1947:385) motsvarighet till dagens detaljplaner var byggnadsplaner och 

stadsplaner. Byggnadsplanen användes för bebyggelseområden utanför staden, medan 

stadsplanen användes för bebyggelse inom staden.11 Inom stadsplanelagda områden var det 

obligatoriskt att upprätta s.k. tomtindelningar för kvartersmarken. Genom s.k. tomtmätning 

fastställdes sedan tomternas gränser.12 Tomtindelningen hade alltså fastighetsbildande 

verkan.13 

 

Tomtindelningens fastighetsbildande verkan upphörde dock genom FBL:s tillkomst år 1972. 

Detta innebär att fastighetsbildning numera endast kan ske genom en förrättning enligt FBL.14 

 

2.2 Fastighetsplaner enligt den äldre plan- och bygglagen 

 

Under lagstiftningsarbetet inför ÄPBL ansågs det finnas ett behov av en planform som 

motsvarade byggnadslagens tomtindelningar. Därför infördes fastighetsplanen.15 Enligt 

förarbetena fanns det flera syften med fastighetsplanen. Ett syfte var att möjliggöra en 

planpolitisk helhetssyn på fastighetsindelningen. Ett annat syfte var att ge ytterligare 

möjligheter till tvångsvis markåtkomst, genom att det fanns lättnader i FBL vad gäller 

villkoren vid fastighetsreglering om en fastighetsplan hade upprättats.  

 

Fastighetsplanen kunde också användas för att vid behov klara ut rättighets- och 

fastighetssamverkansfrågor. Dessutom kunde fastighetsplanen utgöra ett påtryckningsmedel 

för plangenomförandet genom att kommunen gavs rätt till inlösen efter genomförandetiden 

om fastighetsindelningen inte hade anpassats till fastighetsplanen.16 

 

Fastighetsplanens innehåll och rättsverkningar överensstämmer med dagens 

fastighetsindelningsbestämmelser. Skillnaden är att fastighetsplanen var en egen planform, 

medan fastighetsindelningsbestämmelserna är en del av detaljplanen. 

                                                           
11 Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, 2011, s. 84 
12 Ibid, s. 192. 
13 Ibid, s. 84. 
14 Prop. 1985/86:1, s. 209 
15 Ibid, s. 209 
16 SOU 2005:77, s. 572 ff. 
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Genom en fastighetsplan kunde kommunen i detaljplanelagda områden meddela 

bestämmelser om 

1. områdets indelning i fastigheter 

2. vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller 

upphävas 

3. de anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar 

4. de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de utrymmen som ska tas i 

anspråk för anläggningarna. (6 kap. 6 § ÄPBL) 

Det var inte obligatoriskt att upprätta fastighetsplaner, utan det skulle endast göras om 

1. det behövs för genomförande av en ändamålsenlig indelning i fastigheter,  

2. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en fastighetsplan 

3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig (6 kap. 3 § ÄPBL) 

Fastighetsplanen var bindande vid lantmäteriförrättningar. När fastighetsplanen upprättades 

skulle vissa villkor i förrättningslagstiftningen prövas under planläggningen (6 kap. 4 § 

ÄPBL). Dessa villkor skulle sedan inte prövas på nytt vid den efterföljande 

lantmäteriförrättningen. Även vid bygglovsprövningar var fastighetsplanen bindande. Vidare 

kunde fastighetsägare begära inlösen av mark så att fastighetsindelningen kom i 

överensstämmelse med fastighetsplanen. Om kommunen var huvudman för allmänna platser 

gavs den rätt att lösa in markområden som enligt fastighetsplanen skulle bilda en fastighet 

men som efter genomförandetidens utgång tillhörde flera fastigheter med olika ägare.17 

 

Fastighetsplaneinstitutet kom dock att användas allt mer sällan. Under lagstiftningsarbetet 

inför nya PBL ansågs det dock att syftena med fastighetsplanen fortfarande var relevanta. Det 

ifrågasattes dock om det var lämpligt att bestämmelserna skulle utgöra en egen planform.  

Om bestämmelserna kunde läggas in direkt i detaljplanen skulle dubbla förfaranden undvikas. 

En annan fördel var att det skulle bli enklare för den enskilda fastighetsägaren att förstå 

planen om endast ett plandokument behövde studeras. Mot denna bakgrund avskaffades 

fastighetsplanen och istället infördes möjlighet att genom s.k. 

fastighetsindelningsbestämmelser reglera dessa frågor direkt i detaljplanen.18 

 

Buhre (2010) undersökte i ett examensarbete hur kommuner arbetade med fastighetsplaner. I 

examensarbetet skickades en enkät ut till 32 kommuner i Sverige som förmodades ha högt 

bebyggelsetryck. Examensarbetet visade att endast ett fåtal kommuner upprättade 

fastighetsplaner regelbundet. Den vanligaste anledningen till att fastighetsplaner inte 

upprättades var att det inte ansågs nödvändigt. En annan anledning var att fastighetsplanen 

låste fast fastighetsindelningen för hårt. De viktigaste skälen till att upprätta fastighetsplaner 

var att detaljplanen skulle kunna genomföras på ett bra sätt samt att få en helhetsbild över 

fastighetsindelningen.19 

                                                           
17 Buhre, Johan, Fastighetsplaners tillämpning, 2010, s. 13 
18 SOU 2005:77, s. 572 ff. 
19 Buhre, s. 4 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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3. Fastighetsindelningsbestämmelser 

 

3.1 Vad kan regleras med fastighetsindelningsbestämmelser? 
 

Allmänt om fastighetsindelningsbestämmelser 

Fastighetsindelningsbestämmelserna finns i 4 kap. 18 § 2 st. PBL. Paragrafen i fråga är 

formulerad enligt följande: 

 

4 kap. 18 § PBL I en detaljplan får kommunen bestämma en största eller minsta storlek på 

fastigheter och bestämma markreservat för gemensamhetsanläggningar. 

Om det behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att 

annars underlätta detaljplanens genomförande, får kommunen också bestämma  

1. hur området ska vara indelat i fastigheter, 

2. de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller 

upphävas, 

3. de anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, och 

4. de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de utrymmen som ska tas i 

anspråk för anläggningarna. 

En detaljplanebestämmelse om områdets indelning i fastigheter eller om servitut eller 

liknande särskilda rättigheter ska vara förenlig med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första stycket 

fastighetsbildningslagen (1970:988). En detaljplanebestämmelse om inrättande av en 

gemensamhetsanläggning ska vara förenlig med 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149). 

En detaljplanebestämmelse om ledningsrätt ska vara förenlig med 6 § ledningsrättslagen 

(1973:1144). Lag (2015:668)20 

 

Först och främst kan noteras att bestämmelserna i första stycket om största respektive minsta 

fastighetsstorlek samt markreservat för gemensamhetsanläggningar inte är 

fastighetsindelningsbestämmelser. Bestämmelsen om markreservat ägnas särskild 

uppmärksamhet i kapitel 3.6, där skillnaden mellan denna bestämmelse och 

fastighetsindelningsbestämmelserna kommer att beskrivas närmare. 

 

Av andra stycket framgår vad som kan regleras med fastighetsindelningsbestämmelser, vilket 

är de frågor som anges i punkt 1-421. I andra stycket sägs också att kommunen får införa 

fastighetsindelningsbestämmelser i en detaljplan. Det innebär att det inte är obligatoriskt att 

använda fastighetsindelningsbestämmelser, utan att det får göras när det behövs för 

genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars underlätta 

                                                           
20 Bestämmelsen har i materiellt hänseende varit oförändrad sedan nya PBL (2010:900) vann laga kraft. Den 

enda förändring av paragrafen som skedde genom lag (2015:668) var att det som nu utgör andra stycket 

särskildes från första stycket. 
21 Termen fastighetsindelningsbestämmelse är oegentlig, eftersom det ju rör sig om en samlingsbeteckning för en 

grupp av bestämmelser som inte alla avser reglering av fastighetsindelningen. Det är dock vedertaget att använda 

termen i denna betydelse – se t.ex. Boverket, PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen, 2014, 

s .161. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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detaljplanens genomförande.  

 

Punkt 1: hur området ska vara indelat i fastigheter 

Enligt den första punkten kan detaljplanen reglera hur ett område ska vara indelat i 

fastigheter. Genom en hänvisning i 4 kap. 18 a § PBL kan även indelningen i 

marksamfälligheter regleras enligt denna bestämmelse. 

 

En bestämmelse om fastighetsindelningen enligt denna punkt ska vara så preciserad att den 

entydigt definierar fastighetsindelningen inom området i fråga. Bestämmelsen kan således 

inte tillämpas för att t.ex. ange det maximala antalet fastigheter inom ett område. Något 

lagstöd för en sådan bestämmelse finns överhuvudtaget inte enligt nya PBL.22 Däremot kan 

kommunen bestämma största eller minsta fastighetsstorlek enligt 4 kap. 18 § 1 st. PBL, vilket 

dock, som tidigare nämnts, inte är en fastighetsindelningsbestämmelse. 

 

Punkt 2: servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter 
Enligt den andra punkten kan kommunen bestämma vilka servitut, ledningsrätter och liknande 

särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. Vad som menas med ”liknande 

särskilda rättigheter” framgår av 1 kap. 2 § expropriationslagen. Begreppet omfattar 

nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. 

 

Punkt 3-4: gemensamhetsanläggningar 

Enligt punkterna 3 och 4 får kommunen bestämma vilka anläggningar som ska utgöra 

gemensamhetsanläggningar samt vilka fastigheter som ska delta i 

gemensamhetsanläggningarna och de utrymmen som ska tas i anspråk för anläggningarna. 

Dock kan inte andelstal bestämmas för de deltagande fastigheterna.23 Inte heller kan 

detaljplanen reglera hur anläggningssamfälligheten ska sköta området24. 

3.2 Prövning av villkor i förrättningslagstiftningen 

 

När fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan ska vissa villkor i 

förrättningslagstiftningen prövas redan vid planläggningen (4 kap. 18 § 3 st. PBL).  Flertalet 

av dessa villkor är sedan undantagna från prövning vid den efterföljande 

lantmäteriförrättningen, förutsatt att beslut i förrättningen meddelas under detaljplanens 

genomförandetid (5 kap. 4 a § FBL, 6 a § AL och 6 a § LL)25. 

 

I detta kapitel beskrivs de villkor som ska prövas under planarbetet när 

fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan. Det gäller lämplighetsprövningen i 3 

kap. 1 FBL och båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL, väsentlighets- och båtnadsvillkoren i 5 § 

AL respektive 6 § AL samt lämplighetsprövningen och intresseavvägningen i 6 § LL. 

                                                           
22 Vesterlin, Tomas, Samråd och olämpliga planbestämmelser, 2013, s. 60 
23 SOU 2005:77, s. 579 
24 Vesterlin, s. 30 
25 Detta kommer att beskrivas närmare i kapitel 3.4 (rättsverkningar av fastighetsindelningsbestämmelser) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL och båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL 

En fastighetsindelningsbestämmelse om fastighetsindelning eller servitut eller liknande 

rättigheter ska vara förenlig med lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL samt båtnadsvillkoret i 

5 kap. 4 § FBL. 

 

Enligt lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL ska varje fastighet som nybildas eller ombildas 

bli varaktigt lämpad för sitt ändamål med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar. Fastigheten ska få en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar. En 

fastighet avsedd för bebyggelse ska kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Vidare ska fastigheten kunna antas få varaktig användning för sitt ändamål inom godtagbar 

tid. Dessutom föreskrivs i paragrafen att fastighetsbildning inte får ske om ändamålet 

lämpligen kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL avser att skydda allmänna intressen, varför det är 

indispositivt. Det ska tillämpas vid all fastighetsbildning och på varje fastighet som omfattas 

av fastighetsbildningsåtgärden.26 

 

Enligt båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § FBL ska fördelarna av en fastighetsregleringsåtgärd 

överväga kostnaderna och olägenheterna. Båtnadsvillkoret kan således sägas vara ett 

vinstkrav. Fördelarna yttrar sig vanligen i en ökning av de totala fastighetsvärdena. Dessa 

fördelar ska ställas mot de kostnader och ekonomiska olägenheter som genom regleringen 

uppkommer för sakägarna.27 

 

Båtnadsvillkoret måste vara uppfyllt vid all fastighetsreglering som genomförs mot någon 

fastighetsägares bestridande. Sakägarna kan dock åsidosätta villkoret genom 

överenskommelse (5 kap. 18 § FBL).28  

 

Väsentlighetsvillkoret i 5 § AL och båtnadsvillkoret i 6 § AL 

En fastighetsindelningsbestämmelse om inrättande av gemensamhetsanläggning ska vara 

förenlig med väsentlighetsvillkoret i 5 § AL och båtnadsvillkoret i 6 § AL. 

 

Enligt väsentlighetsvillkoret får gemensamhetsanläggning endast inrättas för sådan fastighet 

för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. Det måste alltså finnas ett 

påtagligt behov för fastigheten att ha del i gemensamhetsanläggningen. Typiska exempel på 

ändamål av väsentlig betydelse är vägar och va-system. Om fastigheten däremot redan har 

tillgång till en egen anläggning som fyller samma funktion, är väsentlighetsvillkoret normalt 

inte uppfyllt. Undantag från detta kan dock göras om den egna anläggningen är utsliten.29 

 

Väsentlighetsvillkoret är dispositivt (16 § AL). Prövning av villkoret måste dock ske dels när 

                                                           
26 Ekbäck, Peter, Fastighetsbildning och fastighetsbestämning. Om fastighetsbildningslagen m.m., 2012, s. 23 ff. 
27 Ibid, s. 116 f. 
28 Ibid, s. 117 f. 
29 Ekbäck, Peter, Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning av gemensammma anläggningar. 

Särskilt om anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter, 2011, s. 42 ff. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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en fastighet ska anslutas mot fastighetsägarens bestridande, dels när en fastighetsägare önskar 

anslutning men någon annan fastighetsägare motsätter sig detta. Väsentlighetsvillkoret avser 

således både rätten och skyldigheten till anslutning. Dessutom ska villkoret prövas när mark 

för en gemensamhetsanläggning tas i anspråk tvångsvis. I 12 § AL föreskrivs nämligen att 

större utrymme inte får tas i anspråk för en gemensamhetsanläggning än som behövs med 

hänsyn till de fastigheter för vilka gemensamhetsanläggningen är av väsentlig betydelse.30 

 

Båtnadsvillkoret i 6 § AL stadgar att en gemensamhetsanläggning endast får inrättas om 

fördelarna av ekonomisk eller annan art överväger de kostnader och olägenheter som 

anläggningen medför. Vid denna prövning kan fördelar av social natur beaktas. Syftet med 

det är att underlätta förbättringar av bl.a. gårdsmiljöer, genom att betydelsen av anläggningen 

för boende eller andra användare kan vägas in i bedömningen. Möjligheten att beakta sociala 

fördelar är en skillnad i förhållande till båtnadsvillkoret i FBL, där endast fördelar av 

ekonomisk art kan beaktas.31  

 

En annan skillnad i förhållande till motsvarande villkor i FBL är att båtnadsvillkoret i AL är 

indispositivt. Det främsta syftet med det är att skydda fordringshavare.32 

 

Lämplighetsprövningen och intresseavvägningen i 6 § LL 

En fastighetsindelningsbestämmelse om ledningsrätt ska vara förenlig med 6 § LL. 

Paragrafen stadgar att ledningsrätt inte får upplåtas om ändamålet lämpligen bör tillgodoses 

på annat sätt eller olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild synpunkt överväger 

de fördelar som kan vinnas genom den. Paragrafen omfattar alltså dels ett krav på 

lämplighetsprövning, dels ett krav på intresseavvägning. Lämplighetsprövningen syftar till att 

ledningen ska lokaliseras och utföras på ett sådant sätt att minsta möjliga skada vållas. När det 

gäller intresseavvägningen, som innebär att fördelarna av upplåtelsen ska överväga 

nackdelarna, kan nämnas att både ekonomiska och ideella värden ska beaktas. 

 

Paragrafen syftar till att skydda både enskilda och allmänna intressen. Den är dispositiv såvitt 

gäller enskilda intressen men indispositiv såvitt gäller allmänna intressen. 

 

3.3 Processuella och personella aspekter av 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

De materiella bestämmelserna i förrättningslagstiftningen som redogjordes för i föregående 

delkapitel är desamma oavsett om prövningen görs av kommunen under ett planärende eller 

av lantmäterimyndigheten vid en lantmäteriförrättning. Däremot finns det processuella 

skillnader beroende på om det är kommunen eller lantmäterimyndigheten som beslutar om 

fastighetsindelningen och rättighetsupplåtelserna inom planområdet. Det kan också tänkas att 

det finns skillnader i fastighetsrättslig kompetens mellan kommunen och 

                                                           
30 Ibid, s. 42 ff. 
31 Ibid, s. 45 
32 Ibid, s. 45 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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lantmäterimyndigheten, vilket kan ha betydelse för prövningen av villkor i 

förrättningslagstiftningen. Dessa frågor kommer att diskuteras i detta delkapitel. 

 

Har kommunerna tillräcklig kompetens för att besluta om fastighetsbildningen? 

Som nämndes i föregående delkapitel ska det vid lantmäteriförrättningen inte göras någon 

ytterligare prövning av villkoren som prövas under planärendet när 

fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan. Det är därför av yttersta vikt att 

villkoren faktiskt prövas under planärendet och att denna prövning sker i enlighet med den 

praxis som finns.33 En fråga av betydelse är därför om kommunerna har tillräcklig kompetens 

för att kunna pröva villkoren på ett rättssäkert sätt. Som jämförelse kan sägas att en 

förrättningslantmätare har kvalificerad juridisk kompetens för att pröva de materiella 

villkoren i förrättningslagstiftningen.34 Om frågor av samma art och svårighetsgrad ska 

prövas av kommunen under planärendet fordras därför att kommunen har anställda med 

motsvarande nivå av juridisk kompetens. Annars kommer graden av rättssäkerhet inte att bli 

lika hög när kommunen prövar villkoren som när lantmäterimyndigheten gör det.  

 

I ett examensarbete om fastighetsindelningsbestämmelser drog Jakobsson (2012) dock 

slutsatsen att kommunerna inte har tillräcklig kunskap om lagparagraferna som reglerar 

fastighetsindelningsbestämmelserna. Det bedömdes ha framför allt två konsekvenser. Den 

första konsekvensen var att många kommuner inte tillämpade 

fastighetsindelningsbestämmelser överhuvudtaget. Den andra konsekvensen var att flera av de 

kommuner som tillämpade fastighetsindelningsbestämmelser inte prövade de aktuella 

villkoren under planärendet, vilket naturligtvis inte är acceptabelt.35 

 

Har det någon betydelse om lantmäterimyndigheten är statlig eller kommunal? 

En hypotes kan vara att kommuner som har en kommunal lantmäterimyndighet är mer 

benägna att tillämpa fastighetsindelningsbestämmelser. Om lantmäterimyndigheten är 

kommunal kan det tänkas att kommunens planarkitekter och exploateringsingenjör har ett 

närmare samarbete med lantmäterimyndigheten, jämfört med om lantmäterimyndigheten är 

statlig. Detta kan i så fall göra det lättare för kommunens plan- och exploateringsenhet att vid 

behov få hjälp med utformningen av fastighetsindelningsbestämmelserna, vilket kan tänkas 

öka benägenheten att använda dem. 

 

Processuella skillnader mellan PBL och FBL 

Som nämnts inledningsvis i detta delkapitel finns det processuella skillnader beroende på om 

fastighetsindelningen regleras i ett detaljplaneförfarande enligt PBL eller ett 

lantmäteriförrättningsförfarande enligt FBL. Dessa skillnader gäller bl.a. vilka som tillåts 

delta i processen och överklaga beslutet36. I en lantmäteriförrättning är ägare till 

grannfastigheter inte sakägare. Det innebär att grannar inte har rätt att delta i förrättningen, 

                                                           
33 Boverket, s. 161 
34 Ekbäck, Förfarande vid planering och markåtkomst; en rättsekonomisk analys, 2000, s. 224. 
35 Jakobsson, s. 25 ff. 
36 Jämför Buhre, s. 28. 
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framföra yrkanden eller överklaga beslutet.37  

 

I ett detaljplaneärende däremot ska samråd ske med bl.a. kommuninvånare (5 kap. 9 § PBL). 

Dessutom har bl.a. ägare till grannfastigheter, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende 

enligt praxis rätt att överklaga beslut om detaljplaner38. Detta innebär alltså att grannar kan 

överklaga en detaljplan enligt PBL men inte ett förrättningsbeslut enligt FBL. 

 

3.4 Rättsverkningar av fastighetsindelningsbestämmelser 

 

I detta delkapitel beskrivs de rättsverkningar som uppkommer av 

fastighetsindelningsbestämmelser. 

 

Fastighetsindelningsbestämmelserna är bindande vid lantmäteriförrättningar och 

bygglovsprövningar 

Fastighetsindelningsbestämmelserna är bindande vid lantmäteriförrättningar, dvs. åtgärder 

enligt FBL, AL och LL39. Lantmäterimyndigheten är dock inte helt bunden av 

fastighetsindelningsbestämmelserna. När det gäller gemensamhetsanläggningar som regleras 

genom fastighetsindelningsbestämmelser kan det t.ex. vara möjligt att ansluta fler fastigheter 

än vad som anges i detaljplanen, åtminstone om detta är förenligt med planens syfte. Däremot 

bör lantmäterimyndigheten vara restriktiv med att ansluta färre fastigheter, eftersom det kan 

äventyra den prövning av båtnadsvillkoret som gjorts under detaljplanearbetet.40  

När det gäller åtgärder enligt FBL kan, liksom vad gäller för AL och LL, mindre 

planavvikelser medges, förutsatt att detta är förenligt med planens syfte (3 kap. 2 § FBL). En 

reglering av fastighetsindelningen enligt 4 kap. 18 § 2 st. PBL är dock så preciserad att endast 

mycket små avvikelser från sådana bestämmelser torde kunna medges.41 

 

Även vid bygglovsprövningen är detaljplanens bestämmelser bindande (9 kap 30 § PBL).  En 

förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas är därför att anpassning till eventuella 

fastighetsindelningsbestämmelser har skett när det gäller fastighetsindelningen samt de 

rättigheter som ska gälla till förmån för fastigheten (servitut eller andelar i en 

gemensamhetsanläggning). Om fastigheten som är föremål för bygglovsprövning ska belastas 

av en rättighet enligt en fastighetsindelningsbestämmelse, kan dock bygglov beviljas även om 

rättigheten inte har skapats.42 

 

Vissa villkor behöver inte prövas vid efterföljande lantmäteriförrättning 

En mycket central rättsverkan av fastighetsindelningsbestämmelser är att flera av de villkor 

                                                           
37 Ekbäck, 2012, s. 72 och NJA 1990 s. 800 
38 Rätt att överklaga beslut enligt PBL har den som beslutet angår. Detta framgår inte uttryckligen i PBL, utan är 

en generell regel rätt enligt 22 § förvaltningslagen (Kalbro, Thomas, Lindgren, Eidar, Markexploatering, 2015, s. 

42) 
39 Julstad, s. 73 
40 Didón, Lars Uno, Magnusson, Lars, Molander, Stefan, Adolfsson, Camilla, Plan- och bygglagen (2010:900) – 

En kommentar, 2015, kommentar till 4 kap. 18 § PBL 
41 Lantmäteriet, Handbok FBL, 2016a, s. 158 f. 
42 Ibid, s. 159 

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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som prövats under detaljplaneförfarandet inte ska prövas på nytt vid den efterföljande 

lantmäteriförrättningen, förutsatt att beslut i förrättningen meddelas under detaljplanens 

genomförandetid. Dessa villkor är båtnadsvillkoret i 5 kap. 4  § FBL, väsentlighets- och 

båtnadsvillkoren i 5-6 §§ AL samt lämplighets- och intresseavvägningsvillkoret i 6 § LL. 

Detta framgår av 5 kap. 4 a  § FBL, 6 a § AL respektive 6 a § LL. 

 

Dock måste lämplighetsvillkoret i 3 kap. 1 § FBL prövas vid den efterföljande 

lantmäteriförrättningen, trots att denna bestämmelse redan har prövats under 

detaljplaneförfarandet om detaljplanen reglerar fastighetsindelning eller servitutsåtgärder. Det 

finns alltså inte någon bestämmelse som föreskriver att 3 kap. 1 § FBL inte ska prövas vid en 

lantmäteriförrättning som sker i enlighet med detaljplanens fastighetsindelningsbestämmelser. 

 

Som nämnts ovan måste de undantagna villkoren prövas efter det att genomförandetiden gått 

ut. Om något av dessa villkor då inte bedöms vara uppfyllt, kan planen inte genomföras i den 

delen. Det är inte heller möjligt att skapa en annan fastighetsindelning än den som 

detaljplanen anger, eftersom det skulle strida mot 3 kap. 2 § FBL. I detta fall måste därför en 

planändring ske.43 

 

Därutöver finns också villkor i FBL som det inte görs någon formell prövning av under 

detaljplaneförfarandet när fastighetsindelningsbestämmelser tillämpas, men som trots detta 

inte heller ska prövas under lantmäteriförrättningen.44 Detta gäller vid marköverföring, vilket 

beskrivs närmare under nästkommande underrubrik (inlösen enligt 8 kap. 4 § FBL). Det gäller 

också vid servitutsåtgärder, vilket beskrivs nedan. 

 

Enligt 7 kap. 1 § FBL ska fastighetsbildningsservitut vara av väsentlig betydelse för 

härskande fastighets ändamålsenliga användning. Villkoret är indispositivt. Det ska dock inte 

prövas vid bildande av servitut som anges i en detaljplans fastighetsindelningsbestämmelser.45  

 

Inte heller 5 kap. 8 § FBL ska prövas vid bildande av servitut i enlighet med detaljplanens 

fastighetsindelningsbestämmelser (7 kap. 1 § 3 st. FBL). Enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 § 

FBL får en fastighetsreglering inte genomföras så att en fastighet blir mindre lämpad för sitt 

ändamål eller så att en väsentlig minskning sker av en fastighets s.k. graderingsvärde, d.v.s. 

fastighetens värde i obebyggt skick.46 

 

I 7 kap. 4-5 §§ FBL finns särskilda villkor vid ändring och upphävande av servitut. Dessa 

villkor ska dock inte prövas vid ändring eller upphävande av servitut som sker i enlighet med 

en detaljplans fastighetsindelningsbestämmelser (7 kap. 6 § FBL). 

 

                                                           
43 Lantmäteriet, 2016a s. 444; Lantmäteriet, Handbok AL, 2016b, s. 61; Lantmäteriet, Handbok LL, 2015, s. 48 
44 Lantmäteriet, 2016a, s. 640 
45 Ibid, s. 636 ff. 
46 En annan skillnad mellan graderingsvärde och marknadsvärde – förutom att värdet av byggnader inte räknas 

med i graderingsvärdet – är att man i graderingsvärderingen ska värdera ett område avsett för skogsbruk som om 

det vore bevuxet med skog av normal beskaffenhet i orten (Ekbäck, 2012, s. 130) 
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Fastighetsägare kan få möjlighet till inlösen enligt 8 kap. 4 § FBL 

Om ett område som enligt en detaljplan ska bilda en fastighet tillhör olika ägare, får en av 

dessa ägare lösa in de delar som återstår av den blivande fastigheten enligt 8 kap. 4  § FBL. 

Därmed ska den fastighet bildas som anges i detaljplanen. 

 

Om flera ägare yrkar inlösen, har den ägare företräde vars område uppskattas ha störst värde. 

För det speciella fallet att områdena bedöms ha samma värde, har den ägare företräde som 

först yrkat inlösen (8 kap. 4 § FBL). 

 

Flera av villkoren till skydd för enskilda intressen vid fastighetsreglering i 5 kap. FBL 

behöver inte prövas vid inlösen enligt 8 kap. 4 § FBL. Ett av de villkor som inte behöver 

prövas vid sådan inlösen är byggnadsskyddet i 5 kap. 7 § FBL, som innebär ett principiellt 

förbud mot överföring av bebyggd mark genom fastighetsreglering. 

 

Inte heller fastighetsskyddet i 5 kap. 8 FBL behöver prövas vid inlösen enligt 8 kap. 4 § FBL. 

Eftersom denna bestämmelse inte ska tillämpas vid inlösen, kan t.o.m. en hel fastighet 

överföras om det behövs för att fastighetsindelningen ska bringas i överensstämmelse med 

detaljplanens fastighetsindelningsbestämmelser.47 

 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att varken båtnadsvillkoret, byggnadsskyddet eller 

fastighetsskyddet ska prövas vid inlösen enligt 8 kap. 4 § FBL, vilket innebär att det normalt 

sett inte finns något hinder för markförvärv som sker i enlighet med detaljplanens 

fastighetsindelningsbestämmelser.48 

 

Kommunen kan få möjlighet till inlösen enligt 6 kap. 14 § PBL  

Fastighetsindelningsbestämmelser kan även ge kommunen rätt till inlösen av mark. 

I 6 kap. 14 § PBL sägs nämligen att kommunen, om den är huvudman för allmänna platser i 

ett detaljplaneområde, har rätt att lösa in ett markområde som enligt detaljplanen ska bilda en 

fastighet, men som efter genomförandetidens utgång omfattar flera fastigheter med olika 

ägare. Genom sådan inlösen ska fastighetsindelningen bringas i överensstämmelse med 

detaljplanen. 

 

3.5 Skillnaden mellan fastighetsindelningsbestämmelser och markreservat 

 

Enligt 4 kap. 6 och 18 §§ PBL får kommunen i en detaljplan bestämma markreservat för vissa 

angivna ändamål. De ändamål för vilka mark kan reserveras enligt 4 kap. 6 § PBL är sådana 

trafik- och väganläggningar, energianläggningar, anordningar för elektroniska 

kommunikationsnät och ledningar som behövs för allmänna ändamål. När det gäller 4 kap. 18 

§ PBL avser möjligheten till markreservat, som tidigare nämnts, gemensamhetsanläggningar. 

Dessa bestämmelser om markreservat skiljer sig från fastighetsindelningsbestämmelserna 

                                                           
47 Lantmäteriet, 2016a, s. 686 
48 Sjödin, Eije, Ekbäck, Peter, Kalbro, Thomas, Norell, Leif, Markåtkomst och ersättning för bebyggelse och 

infrastruktur, 2011., s. 44 
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med avseende på innehåll och rättsverkningar, vilket redogörs för i detta delkapitel. 

 

Ett markreservat innebär att ett område reserveras för ett visst ändamål. Det innebär alltså en 

begränsning av fastighetsägarens möjlighet att använda marken. Till exempel får ett 

markområde inte bebyggas om det har reservats för en gemensam utfart. En planbestämmelse 

om ett markreservat innebär dock ingen rätt att använda området ifråga. Rättigheten måste 

därför skapas.49 

 

När det gäller markreservat för allmänna ändamål enligt 4 kap. 6 § PBL kan rättigheten 

skapas genom ett avtal eller genom en lantmäteriförrättning, där servitut eller ledningsrätt kan 

bildas. Vid förrättningen måste en fullständig prövning göras av villkoren för inrättande av 

servitut eller ledningsrätt. Skälet till detta är att dessa villkor inte prövas under planärendet 

vid införande av bestämmelser om markreservat. Detta innebär också att om kommunen vill 

säkerställa att en viss rättighet skapas, måste fastighetsindelningsbestämmelser införas i 

detaljplanen. Normalt är det dock tillräckligt med bestämmelser om markreservat.50 

Motsvarande gäller för markreservat för gemensamhetsanläggningar. En fullständig prövning 

av villkoren i AL måste alltså göras vid den efterföljande lantmäteriförrättningen. En 

planbestämmelse om markreservat innebär således inte någon garanti för att en 

gemensamhetsanläggning inrättas på området som reservats. Om kommunen med bindande 

verkan vill reglera att en viss gemensamhetsanläggning inrättas på ett visst område, måste 

därför fastighetsindelningsbestämmelser införas i detaljplanen.51  

 

3.6 När är fastighetsindelningsbestämmelser lämpliga att använda? 

 

I detta delkapitel beskrivs när och varför fastighetsindelningsbestämmelser kan vara lämpliga 

att använda. Framställningen utgörs av en beskrivning av fyra olika syften med att använda 

fastighetsindelningsbestämmelser. Dessa syften har tagits upp i förarbeten och litteratur.52 

 

Inledningsvis kan sägas att fastighetsindelningsbestämmelser är lämpliga att använda när det 

är nödvändigt eller eftersträvansvärt med endast en lösning på det fastighetsrättsliga 

plangenomförandet. Om det däremot är möjligt att genomföra planen på flera sätt kan 

fastighetsindelningsbestämmelser vara ett hinder vid genomförandet.53  

 

Inledningsvis kan också sägas att fastighetsindelningsbestämmelser inte ska tillämpas i andra 

fall än där det verkligen behövs. Det är inte heller nödvändigt att lösa fastighetsrättsliga frågor 

i detaljplanen bara för att en viss fråga måste lösas genom fastighetsindelningsbestämmelser. 

Om oklarheter finns i en viss del av planområdet eller kanske t.o.m. bara för en enstaka 

                                                           
49 Boverket, s. 112 ff. 
50 Ibid, s. 112 f. 
51 Ibid, s. 117 
52 Se t.ex. SOU 2005:77 s. 572 f. och Kalbro, Lindgren, s. 38 
53 Boverket, s. 161 
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gränsdragning, är det tillräckligt att endast detta regleras i detaljplanen.54 

Planpolitisk prövning av fastighetsindelningen 

Ett annat syfte med att tillämpa fastighetsindelningsbestämmelser kan vara att kommunen av 

något skäl vill göra en planpolitisk prövning av fastighetsindelningen. Detta kan vara 

fördelaktigt när fastighetsbildningen bör studeras från ett helhetsperspektiv. Ett exempel på 

detta kan vara om det råder konkurrens om ett visst markområde. Det kan då avgöras till 

vilken fastighet som området ska höra genom att fastighetsindelningen låses fast i 

detaljplanen. Därmed undviks först till kvarn-situationer.55 

 

En planpolitisk prövning av fastighetsbildningen kan också vara fördelaktig vid planläggning 

av kulturhistoriskt värdefulla områden som kommunen vill ha kontroll över. Ett annat skäl till 

att planpolitiskt pröva fastighetsbildningen kan vara att kommunen vill utöka den krets av 

personer som har rätt att delta i processen (jämför kapitel 4.3).56 

 

Klara ut frågor om fastighetssamverkan och rättigheter 

Fastighetsindelningsbestämmelser kan användas när det är nödvändigt att lösa rättighetsfrågor 

redan under planärendet. I förarbetena framhölls att utfartsfrågor i vissa situationer kan vara 

nödvändiga att lösa genom planbestämmelser. Det handlar då om servitut för enstaka 

fastigheter eller om att fastigheter ska ha en gemensam utfart i form av en 

gemensamhetsanläggning.  

 

Ett annat exempel kan vara om det är nödvändigt att upphäva en viss rättighet, t.ex. ett 

servitut, för att kunna veta om planen kan genomföras. I ett sådant fall kan genomförandet av 

planen säkras genom att en bestämmelse införs om upphävande av servitut.57 

 

Utökad möjlighet till tvångsvis markåtkomst 

Fastighetsindelningsbestämmelser kan också användas för att utöka möjligheterna till 

tvångsvis markåtkomst. Det handlar då om möjligheten till inlösen av fastighetsdelar för att 

fastighetsindelningen ska överensstämma med detaljplanen (8 kap. 4 § FBL). Denna åtgärd 

kan vidtas utan hinder av fastighetsskyddet i 5 kap. 8 § FBL, vilket innebär att 

fastighetsindelningsbestämmelser möjliggör markförvärv som går utöver vad som normalt 

kan genomföras med tvångsvis fastighetsreglering.58 Denna inlösenmöjlighet medför att 

fastighetsindelningsbestämmelser är lämpliga att använda vid splittrat markägande.59 

 

Stöd för uttag av avgifter 

Kommunens gatukostnader enligt PBL och va-avgifter enligt lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV) får grundas på tillåten byggrätt. Därför kan bindande bestämmelser om 

fastighetsindelningen vara ett stöd för att klargöra vilka avgifter som kan tas ut från 

                                                           
54 SOU 2005:77, s. 579 
55 Ibid, s. 572 
56 Robertsson, Jonas, Tillämpning av fastighetsindelningsbestämmelser, www.nypbl.se, hämtad 2016-06-07 
57 Ibid 
58 SOU 2005:77, s. 572 
59 Boverket, s. 161 

http://www.nypbl.se/
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respektive fastighetsägare.60 

 

Detta motiv kan anses särskilt viktigt för gatukostnadsavgifter.61 Skälet till detta är att vad 

gäller gatukostnadsavgifter kan kommunen inte kräva ytterligare avgifter när fastighetsägaren 

en gång har betalat. Detta innebär att om en fastighet avstyckas eller på annat sätt förändras 

efter det att betalning skett, behöver fastighetsägaren inte betala ytterligare en avgift.62 En 

fördjupad diskussion om betydelsen av fastighetsindelningsbestämmelser vid uttag av 

gatukostnadsavgifter kommer att föras i delkapitel 3.8. 

 

3.7 Begränsningar av möjligheterna att använda 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Som förhoppningsvis framgått finns det i princip inga hinder för att ändra 

fastighetsindelningen och skapa rättigheter i enlighet med fastighetsindelningsbestämmelser 

som har införts i en detaljplan. Därför måste avvägningen mellan allmänna och enskilda 

intressen göras redan vid detaljplaneförfarandet (jämför 2 kap. 1 § PBL)63.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser kan, som tidigare framgått, endast användas om det behövs 

för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars underlätta 

detaljplanens genomförande (4 kap. 18 § PBL). Därutöver kan nämnas en annan bestämmelse 

som måste beaktas vid tillämpning av fastighetsindelningsbestämmelser64. Enligt 4 kap. 36 § 

PBL ska detaljplanen utformas med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. Denna bestämmelse 

preciserar det allmänna stadgandet i 2 kap. 1 § PBL att det vid detaljplaneläggning ska tas 

hänsyn även till enskilda intressen65.  

 

I ett examensarbete undersöktes regeringens praxis vid överklagande av fastighetsplaner. 

Regeringen, som var sista instans i planärenden fram till mitten av 2011, hade då att ta 

ställning till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen vid planläggningen.66 I 

examensarbetet drogs slutsatsen att fastighetsplaner som skapar nya byggrätter eller som 

syftar till att tillförsäkra fastighetsägare utfartsväg, tämligen ofta accepterades av regeringen. 

Däremot tenderade regeringen att oftare upphäva sådana fastighetsplaner som syftade till att 

förbättra fastighetsindelningen utan att några nya byggrätter tillskapades.67 

                                                           
60 Kalbro, Lindgren, s. 38 
61Jämför Buhre, s. 13 
62 Kalbro, Lindgren, s. 81 
63 Sjödin m.fl., s. 43 
64 Kalbro, Lindgren, s. 37 
65 Didón m.fl, kommentar till 4 kap. 36 § PBL 
66 Rättsfallen avser visserligen den äldre lagstiftningen, men är ändå av intresse eftersom PBL i allt väsentligt 

bygger på ÄPBL. Det kan vidare noteras att kravet på hänsynstagande till befintliga bebyggelse-, äganderätts- 

och fastighetsförhållanden enligt 4 kap. 36  § PBL är detsamma som i ÄPBL (se t.ex. Didón m.fl., kommentar 

till 4 kap. 36  § PBL). 
67 Szczech, Anna, Överklagade fastighetsplaner, 2007, s. 80. Till en liknande slutsats kommer Sjödin m.fl., s. 46 

– skillnaden ligger framförallt i att den sistnämnda källan också konstaterar att sådana fastighetsplaner som 

syftar till att åstadkomma va-anslutningar tenderade att accepteras av regeringen. 
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3.8 Betydelsen av fastighetsindelningsbestämmelser vid uttag av 

gatukostnadsavgifter 

 

Om kommunen som huvudman för allmän plats ska anlägga en gata eller annan allmän plats 

som behövs för ett område, får kommunen enligt 6 kap. 24 § PBL besluta att fastighetsägarna 

inom området ska betala för dessa åtgärder. Dessa kostnader ska fördelas mellan 

fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt. För att kostnaderna ska kunna fördelas på ett 

skäligt och rättvist sätt kan det vara lämpligt att lägga fast fastighetsindelningen i 

detaljplanen. En fördjupad diskussion om detta kommer att föras i detta delkapitel. 

 

Vilka problem kan uppstå? 

Principiellt kan följande tre fall inträffa om gatukostnadsavgifter tas ut vid förtätning av ett 

bebyggelseområde utan att fastighetsindelningen regleras med bindande verkan: 

1) För varje fastighet kan lika många delningar göras som förutsattes vid gatukostnadsuttaget 

2) För någon fastighet kan färre delningar göras än vad som förutsattes vid 

gatukostnadsuttaget 

3) För någon fastighet kan fler delningar göras än vad som förutsattes vid gatukostnadsuttaget 

 

Det första fallet är det enda av de tre fallen som kan anses innebära en rättvis fördelning av 

gatukostnaderna. Varje fastighetsägare får då betala en gatukostnadsavgift som står i 

proportion till den byggrätt som uppkommer genom planläggningen.  

 

Av uppenbara skäl är det andra fallet problematiskt. Det innebär ju att en fastighetsägare har 

betalat en gatukostnadsavgift som är högre än vad som är motiverat med hänsyn till den 

byggrätt som uppkommer genom planläggningen. Detta problem kan dock lösas genom att 

kommunen återbetalar den del av gatukostnadsavgiften som avser den delning som visade sig 

vara ogenomförbar. 

 

Det tredje fallet, att någon fastighet kan delas fler gånger än vad som förutsattes vid 

gatukostnadsuttaget, innebär visserligen inte något problem för ägaren till berörd fastighet. 

Tvärtom är ju detta en ekonomisk fördel för denna fastighetsägare. Däremot är det orättvist i 

förhållande till övriga fastighetsägare om en fastighet kan delas fler gånger än vad som 

förutsattes vid gatukostnadsuttaget.68 Detta innebär ju att två olika fastighetsägare kan ha 

debiterats samma gatukostnadsavgift, trots att detaljplaneläggningen har möjliggjort fler 

byggrätter för den ena fastighetsägaren än för den andra fastighetsägaren. Någon sätt att i 

efterhand lösa detta problem finns egentligen inte. Gatukostnadsavgifter kan, somt tidigare 

nämnts, endast uttas en gång – det är alltså inte möjligt att i efterhand tvinga fastighetsägare 

att betala gatukostnadsavgifter för tillkommande fastigheter.69 

 

 

                                                           
68 Denna reflektion görs även av Buhre, s. 29 
69 Kalbro, Lindgren, s. 81.  
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Varför kan problem uppstå? 

En orsak till att dessa problem kan uppstå är att det inte gjorts någon lämplighetsprövning 

enligt 3 kap. 1 § FBL om fastighetsindelningen inte har reglerats i detaljplanen. Enbart 

bestämmelser om minsta fastighetsstorlek som grund för uttaget av gatukostnadsavgifter kan 

därför vara otillräckligt. Till exempel kan terrängförhållandena i vissa fall vara sådana att en 

fastighet behöver vara större än detaljplanens minsta fastighetsstorlek för att kraven i 3 kap. 1 

§ FBL ska vara uppfyllda.70 

 

I avsaknad av fastighetsindelningsbestämmelser kan det dessutom ske förändringar av 

fastighetsindelningen som är svåra att förutse på förhand, d.v.s. vid tidpunkten när 

gatukostnadsutredningen görs. Antag följande scenario vid planläggning av ett äldre 

småhusområde som ska förnyas.  Fastighetsindelningsbestämmelser införs inte, men däremot 

införs en minsta fastighetsstorlek om 1000 m2 för hela planområdet. Gatukostnadsavgifter 

uttas som fördelas genom att andelstal åsätts för bebyggda respektive nytillkommande 

fastigheter. Bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek används för att avgöra om en fastighet 

ska anses delbar – d.v.s. en fastighet måste vara minst 2000 m2 för att gatukostnadsavgift för 

delbarhet ska kunna påföras. 

 

Antag vidare att det inom planområdet finns två fastigheter som angränsar till varandra och 

vardera har en areal om 1500 m2. Eftersom fastigheterna var för sig inte kan delas uttas inte 

någon gatukostnadsavgift för delbarhet från någon av dessa fastighetsägare. Om däremot 

mark tas från båda fastigheterna – dvs. om fastighetsreglering och avstyckning kombineras – 

kan en ny bebyggbar fastighet skapas som det inte har erlagts någon gatukostnadsavgift för.71 

 

Analys av förarbetena och litteraturen 

Det finns inget formellt krav på att införa fastighetsindelningsbestämmelser när 

gatukostnadsavgifter ska tas ut vid förtätning av småhusområden. Däremot framhölls det i 

förarbetena att fastighetsindelningsbestämmelser kan vara lämpliga att använda vid uttag av 

gatukostnadsavgifter i sådana situationer. I propositionen till nya PBL (2010:900) sades 

följande: 

 

”Att med bindande verkan lägga fast fastighetsindelningen är även i många fall lämpligt för 

att bestämmelserna i 6 kap. 31–38 §§ [ÄPBL] om gatukostnader ska kunna tillämpas. Den 

nya fastighetsindelningen bör läggas fast i en plan för att det ska vara möjligt att slå fast hur 

många grundavgifter som kan tas ut inom området.”72 

 

Även i litteraturen konstateras att fastighetsindelningsbestämmelser kan vara lämpliga att 

använda för att fördela gatukostnadsavgifter. Kalbro och Lindgren (2015) skriver bl.a. att det 

är viktigt att fastighetsindelningen klargörs i detaljplanen innan gatukostnaderna tas ut, 

eftersom kommunen inte kan kräva ytterligare avgifter om en fastighet förändras efter det att 

                                                           
70 Jämför rättsfallet som senare beskrivs i kapitel 3.8.4. 
71 Detta resonemang förutsätter dock att förhållandena i övrigt är sådana att den nybildade fastigheten uppfyller 

kraven i 3 kap. 1 § FBL, vilket torde gälla i flera sådana här situationer. 
72 Prop. 2009/10:170 s. 202.  
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avgiften har erlagts.73  

 

Tidigare studie om tillämpning av fastighetsplaner vid gatukostnadsuttag 

Buhre (2010) undersökte i ett examensarbete hur vanligt det var att fastighetsplanen användes 

som stöd för uttag av gatukostnadsavgifter. En enkät skickades ut till ett antal utvalda 

kommuner som förmodades ha erfarenhet av att planlägga förnyelseområden. De kommuner 

som deltog i enkäten och som tog ut gatukostnadsavgifter från fastighetsägarna fick ange 

vilken planform som låg till grund för beslutet om gatukostnadsfördelning. Resultatet var 

enligt följande:74 

 
 

Figur 2: Planform som låg till grund för gatukostnadsuttag enligt Johan Buhres (2010) examensarbete 

Således kunde konstateras att det förekom att gatukostnadsavgifter togs ut utan att 

fastighetsindelningen reglerades i en fastighetsplan. Noterbart är också att ingen kommun 

angav att fastighetsplanen alltid låg till grund för beslutet om gatukostnadsfördelning75.  

 

I enkäten undersöktes också hur kommunen styrde fastighetsindelningen med detaljplanen i 

de fall där det inte upprättades någon fastighetsplan. Det vanligaste sättet att göra detta var 

bestämmelser om minsta tomtstorlek. Det förekom också planbestämmelser som angav det 

maximala antalet fastigheter eller tomter inom ett område eller kvarter.76 Sådana 

planbestämmelser hade lagstöd enligt ÄPBL. I 5 kap. 7 § ÄPBL föreskrevs nämligen att 

principerna för fastighetsindelningen kunde regleras i en detaljplan, vilket möjliggjorde bl.a. 

regleringar av det maximala antalet fastigheter inom ett kvarter.  

 

Bestämmelser om det maximala antalet fastigheter inom ett visst område var dock 

problematiska vid gatukostnadsuttag eftersom kommunen då inte visste från vilka fastigheter 

                                                           
73 Kalbro, Lindgren, s. 81 
74 Buhre, s. 19 
75 Ibid, s. 19 
76 Ibid, s. 20 
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som avstyckningarna skulle komma att göras77. Enligt nya PBL däremot finns det inte något 

lagstöd för bestämmelser som anger det maximala antalet fastigheter inom ett område. Istället 

preciserades bestämmelsen om principerna för fastighetsindelningen till att endast avse 

minsta fastighetsstorlek.78 

 

Finns det någon rättspraxis? 

Storleken på kommunala gatukostnadsavgifter kan överklagas till mark- och miljödomstolen 

(15 kap. 10 § PBL). Därefter kan överklagande ske till mark- och miljööverdomstolen. Om 

frågan är av principiell vikt kan den dessutom prövas av Högsta domstolen.79 

 

Frågan om det kan krävas bindande bestämmelser om fastighetsindelningen för att 

gatukostnadsavgift för delbarhet ska kunna påföras har inte tagits upp till prövning av 

överrätt.80 Däremot har frågan prövats i åtminstone ett förstainstansmål. I målet, som 

visserligen inte är prejudicerande, accepterade rätten att gatukostnadsuttag för delbarhet 

uttogs, trots avsaknad av bindande bestämmelser om fastighetsindelning. Fastighetsägaren 

ansåg att det var oskäligt att gatukostnadsavgift för delbarhet uttogs, eftersom 

topografiförhållandena var sådana att svårigheter förelåg att arrangera väg och va-anslutning. 

Domstolen bedömde dock att det var möjligt att lösa dessa frågor samt att uppföra ytterligare 

ett bostadshus på fastigheten. Överklagandet lämnades således utan avseende.81 

 

Förslaget om ett taxesystem för kommunala gatukostnadsavgifter 

Det är som tidigare nämnts inte möjligt att debitera en fastighetsägare ytterligare en 

gatukostnadsavgift om t.ex. en avstyckning sker efter det att avgiften har tagits ut. Däremot 

kan kommunen, vid det tillfället när gatukostnadsavgifterna uttas, påföra fastighetsägare 

avgifter för potentiella delningar. Detta kan givetvis väcka anstöt, eftersom en fastighetsägare 

kan sakna intresse av att dela sin fastighet, även om det visserligen är möjligt.82  

 

Mot denna bakgrund har förslag väckts om att utforma ett taxesystem för kommunala 

gatukostnader med lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som förebild. Enligt LAV kan 

avgifter uttas flera gånger om fastigheten förändras, t.ex. genom avstyckning. För att överföra 

ett motsvarande system till PBL skulle betalningsskyldigheten uppkomma först när bygglov 

beviljas för nytillkommande byggrätter enligt detaljplanen. Därmed skulle ytterligare avgifter 

kunna uttas om fastigheten delas.83 Förslaget har dock inte till lett någon lagändring. 

 

 

                                                           
77 Jämför Buhre, s. 29.  
78 Prop. 2009/10:170, s. 204 
79 Kalbro, Lindgren, s. 81 
80 Anders Dahlsjö uppgav i ett yttrande till målet i fotnot 81 att frågan aldrig prövats av överrätt. Frågan 

behandlas inte heller i något senare rättsfall av mark- och miljööverdomstolen eller Högsta domstolen. 
81 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, avgörandedatum 2013-11-13, målnummer F 4937-10 
82 SOU 2012:91, s. 148 ff. 
83 Ibid, s. 148 ff. 
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4. Empirisk undersökning av detaljplaner med 

fastighetsindelningsbestämmelser i Stockholms län 

 

4.1 Kvantitativ genomgång 
 

Hur ofta har fastighetsindelningsbestämmelser tillämpats i detaljplaner? 

Totalt mellan 2011-05-02 och 2015-12-31 infördes fastighetsindelningsbestämmelser i 24 

antagna detaljplaner i Stockholms län. Detta kan jämföras med att det under den senaste 5-

årsperioden (d.v.s. 2011-2015) har antagits i genomsnitt 290 detaljplaner per år i Stockholms 

län84. Dock bör påpekas att flera av detaljplanerna som antagits under denna tidsperiod har 

handlagts enligt ÄPBL, som innebar att fastighetsindelningsbestämmelser inte kunde införas i 

detaljplaner. Trots detta kan konstateras att av de planer i Stockholms län som handlagts 

enligt nya PBL har fastighetsindelningsbestämmelser tillämpats i endast en mycket liten 

andel. 

 

Hur många och vilka kommuner har tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser? 

Följande åtta kommuner i Stockholms län har tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser i 

åtminstone någon detaljplan som antagits under den aktuella tidsperioden:  

Kommun Antal detaljplaner 

Danderyd 6 

Täby 4  

Stockholm 4 

Haninge 3 

Sollentuna 3 

Tyresö 2  

Södertälje 1  

Ekerö 1 
 

Figur 3: Kommuner som har använt fastighetsindelningsbestämmelser 2011-2015 enligt detta examensarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Det exakta antalet antagna detaljplaner för åren 2011-2015 var 296, 283, 269, 319 respektive 281, enligt 

uppgift i e-postkonversation med Ewa Jorenbo, länsstyrelsen i Stockholms län. 

http://www.danderyd.se/
http://www.taby.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.tyreso.se/
http://www.sodertalje.se/
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Följande 18 kommuner i Stockholms har inte tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser i 

någon detaljplan som antogs under den aktuella tidsperioden: 

Botkyrka 

Huddinge 

Järfälla 

Lidingö 

Nacka 

Norrtälje 

Nykvarn 

Nynäshamn 

Salem 

Sigtuna 

Solna 

Sundbyberg 

Upplands-Bro 

Upplands Väsby 

Vallentuna 

Vaxholm 

Värmdö 

Österåker 
 

Figur 4: Kommuner som inte har använt fastighetsindelningsbestämmelser 2011-2015 enligt detta 

examensarbete 

 

Vilka typer av fastighetsindelningsbestämmelser används? 

Tabellen nedan visar antalet gånger som varje fastighetsindelningsbestämmelse har använts.  

Den totala summan av de olika använda typerna av fastighetsindelningsbestämmelser 

överstiger antalet detaljplaner med fastighetsindelningsbestämmelser. Detta beror på att några 

detaljplaner innehåller fler än en typ av fastighetsindelningsbestämmelse. 

  

 

Figur 5: Antal gånger som respektive typ av fastighetsindelningsbestämmelse har använts enligt detta 

examensarbete 
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http://www.botkyrka.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.jarfalla.se/
http://www.lidingo.se/
http://www.nacka.se/
http://www.norrtalje.se/
http://www.nykvarn.se/
http://www.nynashamn.se/
http://www.salem.se/
http://www.sigtuna.se/
http://www.solna.se/
http://www.sundbyberg.se/
http://www.upplands-bro.se/
http://www.upplandsvasby.se/
http://www.vallentuna.se/
http://www.vaxholm.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.osteraker.se/
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Det kan alltså konstateras att den allra vanligaste fastighetsindelningsbestämmelsen är den 

som avser reglering av fastighetsindelningen. I mindre utsträckning har bildande av servitut 

och inrättande av gemensamhetsanläggningar reglerats i detaljplanerna. 

 

Vidare kan konstateras att ändring eller upphävande av servitut inte har reglerats i någon 

detaljplan. Inte heller har det förekommit någon planbestämmelse om ledningsrätt. 

4.2 Kvalitativ genomgång – vilka fall förekommer? 

 

I detta delkapitel beskrivs kvalitativt hur fastighetsindelningsbestämmelserna har tillämpats 

under den tidsperiod som den empiriska undersökningen avser. Framställningen utgörs av 

fem olika grupper av typfall samt en restgrupp. För varje typfall beskrivs hur tillämpningen 

har sett ut; i några fall ges också illustrerande exempel. Restgruppen består av detaljplaner 

som inte ansetts hänförliga till något av de fem typfallen.  

För överskådlighetens skull presenteras först de olika typfallen i tabellform: 

Grupp Typfall Antal detaljplaner 

1 Delning av en enbostadsfastighet 9 

2 Två fastigheter ska bli tre fastigheter 2 

3 Förtätning eller förnyelse av småhusområde 4 

4 Förhindra uppdelning av en stor fastighet 3 

5 Bildande av servitut  3 

6 Restgrupp 3 

 

Figur 6: Typfall för hur fastighetsindelningsbestämmelserna har tillämpats enligt detta examensarbete 

 

Typfall I: Delning av en enbostadsfastighet (nio detaljplaner) 

Ett av de vanligaste planärendena där fastighetsindelningsbestämmelser har använts är när en 

detaljplan görs för att möjliggöra avstyckning från en bebyggd enbostadsfastighet. Det kan 

således sägas handla om punktvisa förändringar. En anledning till att detta hanteras i ett 

detaljplaneärende är i samtliga fall utom ett att en tidigare antagen fastighetsplan eller 

tomtindelning hindrar den planerade delningen. Det är därför nödvändigt att i ett 

detaljplaneförfarande upphäva den del av fastighetsplanen eller tomtindelningen som hindrar 

delningen. I två fall har det också framgått av planhandlingarna att syftet med att reglera 

fastighetsindelningen i planärendet är att skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 

 

Byggrätten för de planerade fastigheterna regleras oftast av en tidigare antagen detaljplan 

(eller äldre lagstiftnings motsvarighet till detaljplan), som fortsätter att gälla oförändrat. I 

några fall förekommer dock att byggrätten för de planerade fastigheterna regleras genom att  

nya planbestämmelser införs om utnyttjandegrad. 

 

I flertalet detaljplaner hörande till denna grupp har det inte införts någon annan 

fastighetsindelningsbestämmelse än den som reglerar själva fastighetsindelningen. I ett fåtal 

fall har dock servitut eller gemensamhetsanläggningar avseende utfart reglerats i detaljplanen. 
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En detaljplan som kan anses representativ för denna grupp är tillägget till detaljplan för 

fastigheten Täby Braxen 1485. Upphävande sker av den del av en tomtindelning som gällde 

inom fastigheten före planändringen. Fastighetsindelningsgränser införs som låser 

fastighetsindelningen för den planerade styckningslotten. För området finns också en redan 

befintlig detaljplan (stadsplan) som fortsätter att gälla oförändrat och som reglerar byggrätten 

för den planerade fastigheten. 

 

 

Figur 7: Utdrag av kartan till detaljplanen Täby S2T1 

 

Typfall II: Två fastigheter ska bli tre fastigheter (två detaljplaner) 

Detta fall innebär att en planändring görs för två småhusfastigheter i syfte att genom delar 

från dessa fastigheter kunna bilda en ny fastighet. I detaljplanen upphävs delar av en 

fastighetsplan samtidigt som fastighetsgränserna för den planerade fastigheten låses fast. 

Detta sätt att tillämpa fastighetsindelningsbestämmelser liknar typfall I så till vida att en ny 

småhusfastighet skapas genom en punktvis förändring. 

 

Som illustrerande exempel visas detaljplanen för fastigheterna Täby Myran 1 och 286. 

Huvuddelen av den blivande fastigheten ligger inom Myran 1, vars ägare har rätt till inlösen 

enligt 8 kap. 4 § FBL. 

 

 

                                                           
85 Täby S2T1 
86 Täby S126T1 
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Figur 8: Utdrag av kartan till detaljplanen Täby S126T1 

Typfall III: Förtätning eller förnyelse av småhusområde (fyra detaljplaner) 

Fastighetsindelningsbestämmelser har tillämpats i fyra detaljplaner där småhusområden har 

förtätats eller förnyats. Tre av dessa detaljplaner har varit förnyelseområden, d.v.s. 

fritidshusområden där permanentboende ska möjliggöras genom förbättring av vägnätet och 

utbyggnad av det kommunala VA-systemet.  

 

Det finns skillnader mellan dessa detaljplaner med avseende på hur 

fastighetsindelningsbestämmelserna har tillämpats. Ett gemensamt drag har dock varit att 

fastighetsindelningen har reglerats för endast en del av planområdet – det har alltså inte 

förekommit att ett helt områdes fastighetsindelning har reglerats i detaljplanen. I två 

detaljplaner infördes även en fastighetsindelningsbestämmelse om gemensamhetsanläggning 

för väg och va-anslutning, medan det i två detaljplaner inte har använts någon annan 

fastighetsindelningsbestämmelse än den som reglerar själva fastighetsindelningen. 

 

I en av detaljplanerna användes fastighetsindelningsbestämmelser för att säkerställa att det 

inte skulle bildas några nya fastigheter med vatten och strand. Detta gjordes genom att 

gränserna låstes fast för befintliga och nytillkommande fastigheter i strandnära läge.87 

                                                           
87 Haninge D249 
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Som illustrerande exempel kan beskrivas detaljplanen Haninge D243. Detaljplanen syftar till 

att möjliggöra permanentboende i planområdet genom förbättring av vägnätet och utbyggnad 

av det kommunala va-systemet. Kartan nedan visar hur fastighetsindelningsbestämmelserna 

används.88 

Lotterna A, B och C bildas genom marköverföring mellan två fastigheter som har samma 

ägare. Fastighetsindelningsbestämmelserna syftar till att skapa lämpliga fastigheter med 

hänsyn till topografin. Lotten D bildas genom att en obebyggd fastighet tillförs mark dels från 

en samfällighet och dels två från andra obebyggda fastigheter. Syftet med marköverföringarna 

är att säkerställa att lotten D kan få en utfart.  

 

Dessutom inrättas en gemensamhetsanläggning för väg och va-ledningar. Skälet till detta är 

att två obebyggda fastigheter varken för sig eller gemensamt kan anordna utfart till kommunal 

gata eller anslutning till det kommunala va-systemet.  

 

 
 

Figur 9: Karta som visar fastighetsindelningsbestämmelserna till detaljplanen Haninge D243 

                                                           
88 Det är tillåtet att redovisa fastighetsindelningsbestämmelserna på en särskild karta om det behövs för att 

redovisningen ska bli tydlig, vilket har gjorts i detta fall (4 kap. 30 § PBL). 
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Typfall IV: Förhindra uppdelning av en stor fastighet (tre detaljplaner) 

I tre detaljplaner har fastighetsindelningen reglerats för att säkerställa att en relativt stor 

fastighet inte ska kunna delas upp eller på annat sätt förändras.  

 

En av dessa detaljplaner gjordes över ett flerbostadsområde som består av 

tvåvåningsbebyggelse. Fastigheten ägs av en bostadsrättsförening. Detaljplanen syftade till att 

möjliggöra utbyggnad av uteplatser med skärmtak. Samtidigt låstes den befintliga 

fastighetsindelningen fast för att säkerställa att fastigheten inte skulle förändras.89 

 

I en annan detaljplan skulle en tomtindelning upphävas för att möjliggöra sammanslagning av 

två angränsande flerbostadsfastigheter. Samtidigt låstes fastighetsgränserna fast för den nya 

fastigheten, vilket förhindrar en framtida uppdelning av den.90 

 

Den tredje detaljplanen upprättades över en fastighet på vilken det fanns ett torp som var 

kulturhistoriskt värdefullt. Fastighetsindelningen reglerades för att säkerställa att området 

även fortsättningsvis skulle framstå som en sammanhållen torpmiljö.91 

 

Typfall V: Bildande av servitut (tre detaljplaner) 

I tre detaljplaner har en bestämmelse om bildande av servitut införts som enda 

fastighetsindelningsbestämmelse. I en plan för service-, kontors- och handelsändamål infördes 

ett servitut avseende vändning av fordon92. I en plan för industriändamål infördes ett 

utfartsservitut93. I en plan för bostads- och centrumändamål infördes ett servitut avseende 

bullerdämpande skärm94. 

 

Restgrupp (tre detaljplaner) 

Denna grupp utgörs av detaljplaner som inte ansetts kunna inordnas i något av de fem 

typfallen. Dessa detaljplaner, som är tre till antalet, beskrivs kortfattat nedan. 

 

Den ena planen omfattade tre angränsande enbostadsfastigheter. Enligt en gammal 

tomtindelning skulle en av dessa fastigheter avstyckas, vilket dock inte skedde. En ändring av 

detaljplanen gjordes därför i syfte att genom fastighetsindelningsgränser fördela den obildade 

fastigheten på dels den fastighet till vilken markområdet hörde, dels de två angränsande 

fastigheterna.95 Detta innebär alltså att en potentiell byggrätt släcks, vilket kontrasterar mot 

det betydligt vanligare fallet att fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan som 

syftar till att tillskapa en ny bebyggbar fastighet. 

 

Den andra detaljplanen omfattade tre fastigheter. Ändamålen med detaljplanen var kontor, 

konferens och restaurang (för två av fastigheterna) samt bilförsäljning (för en av 

                                                           
89 Haninge D241 
90 Danderyd D280 
91 Stockholm 2014–17818 
92 Tyresö 2014KSM1061 
93 Södertälje 2010–00050-214 
94 Stockholm 2012-09980 
95 Täby S224T2 
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fastigheterna). Fastighetsindelningsbestämmelser infördes som innebar att mark överfördes 

till fastigheten för bilförsäljningsändamål från en av de andra fastigheterna. Dessutom innebar 

fastighetsindelningsbestämmelserna att fastighetsgränserna för de tre fastigheterna låstes 

fast.96 

 

Den tredje detaljplanen omfattade ett småhusområde med blandat permanent- och 

fritidshusboende. Planen syftade till att utöka byggrätten inom befintliga fastigheter, d.v.s. 

planen möjliggjorde inte några nya avstyckningar97. En fastighetsindelningsbestämmelse 

infördes som innebar att en småhusfastighet skulle utökas genom överföring av mark som 

tidigare utgjorde allmän platsmark.98 

 

4.3 Har villkoren i förrättningslagstiftningen prövats? 

 

Som beskrivits tidigare ska villkor i förrättningslagstiftningen prövas under planarbetet om 

fastighetsindelningsbestämmelser införs i en detaljplan. Det ska också tydligt framgå av 

planhandlingarna att en sådan prövning har gjort under planarbetet.99 Trots detta har det i 13 

detaljplaner av 24 varken av detaljplanen eller planbeskrivningen kunnat utläsas att de 

aktuella villkoren i förrättningslagstiftningen har prövats. Endast i elva detaljplaner av 24 har 

det alltså framgått av dessa planhandlingar att nödvändig villkorsprövning har gjorts. Dock 

kan sägas att i två av de detaljplaner där det inte kunnat utläsas att villkorsprövning gjorts, 

användes fastighetsindelningsbestämmelser enbart för att låsa den redan befintliga 

fastighetsindelningen100. 

 

4.4 Något om redovisningen av fastighetsindelningsbestämmelserna 

 

I några detaljplaner har brister påträffats när det gäller redovisningen av 

fastighetsindelningsbestämmelserna. En påträffad brist gäller redovisningen av bestämmelser 

om servitut. Ett servitut är ett rättsförhållande mellan fastigheter. Därför bör en 

fastighetsindelningsbestämmelse om servitut redovisas med angivelse av last- och 

förmånsfastighet på plankartan för att bestämmelsen ska kunna anses ha ett tillräckligt 

preciserat innehåll.101 Trots detta har det förekommit bestämmelser om servitut som 

redovisats utan att last- och förmånsfastighet angetts på plankartan.102 

 

 

 

                                                           
96 Danderyd D275 
97 Eftersom detaljplanen inte möjliggjort några nya fastigheter har jag inte inordnat den under typfall III. 
98 Ekerö 193 
99 Didón m.fl., kommentar till 4 kap. 18 § PBL 
100 Haninge D241 och Stockholm 2014–17818 
101 Se också Boverkets rekommendationer för redovisning av fastighetsindelningsbestämmelser, där det framgår 

att en fastighetsindelningsbestämmelse om servitut bör redovisas med uppgifter om förmåns- och lastfastighet 

(Boverket, s. 164). 
102 Tyresö 2014KSM1061 och Stockholm 2012-09980 
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5. Intervjuer med kommuner 

 

5.1 Intervjuer med kommuner som använder 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

I detta delkapitel redogörs för intervjuer som har genomförts med fyra kommuner som 

tillämpar fastighetsindelningsbestämmelser: Danderyd, Haninge, Täby och Sollentuna. Dessa 

kommuner valdes ut på basis av att de hade tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser ofta 

jämfört med andra kommuner.  

 

Följande kommunala tjänstemän har intervjuats: 

Planarkitekt Martin Wernersson, Danderyds kommun 

Planchef Martin Mansell och exploateringsingenjör Mattias Borgström, Haninge kommun 

Planeringschef Anders Hallmén, och exploateringsverksamhetsansvarig Karin Sköld, 

Sollentuna Kommun 

Planarkitekt Linnea Silfverdal och exploateringsstrateg Camilla Miller, Täby kommun. 

 

Frågorna löd enligt följande: 

1. Vilken användning ser ni med fastighetsindelningsbestämmelser? 

2. Varför använder ni inte fastighetsindelningsbestämmelser oftare?  

3. Spelar det någon roll för tillämpningen av fastighetsindelningsbestämmelser om 

lantmäterimyndigheten är statlig eller kommunal? 

4. Vem avgör när fastighetsindelningsbestämmelser ska användas? 

5. Vem prövar villkoren i förrättningslagstiftningen? 

6.  Används fastighetsindelningsbestämmelser som stöd vid uttag av gatukostnadsavgifter? 

 

I det följande redovisas ett urval av vad som framkommit under intervjuerna. Ordningen på 

redovisningen följer numreringen ovan. 

 

1. Vilken användning ser ni med fastighetsindelningsbestämmelser? 

Danderyd 

Danderyd använder fastighetsindelningsbestämmelser framför allt i planer som syftar till att 

en enbostadsfastighet ska kunna delas. I dessa detaljplaner brukar egenskapsbestämmelser 

införas för att reglera byggrätten för de planerade fastigheterna. Därför regleras 

fastighetsindelningen för att säkerställa att varje fastighet inte ska omfattas av fler än en 

egenskapsbestämmelse som reglerar byggrätten. Dessutom används det i sådana fall för att 

man ser att en lämplig fastighet kan skapas genom fastighetsindelningsbestämmelserna. Även 

i andra fall har fastighetsindelningsbestämmelser använts för att säkerställa att en viss 

fastighetsindelning kommer till stånd och bibehålls på sikt. 
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Täby 

Hittills har Täby använt fastighetsindelningsbestämmelser i tilläggsplaner, som normalt 

omfattar en eller två enbostadsfastigheter och syftar till att skapa en ny bebyggbar fastighet. 

Inom området upphävs en fastighetsplan som hindrade den planerade fastighetsbildningen. 

 

En viktig anledning till att låsa fast gränserna i dessa fall är att den befintliga detaljplanen 

inom planområde saknat bestämmelser om minsta fastighetsstorlek. Anledningen till att 

bestämmelser om minsta fastighetsstorlek inte införs i tilläggsplanen är att kommunen fattat 

ett principbeslut om att dessa tilläggsplaner inte ska reglera annat än upphävande eller ändring 

av fastighetsindelningsbestämmelser. En bestämmelse om minsta fastighetsstorlek skulle 

således strida mot principbeslutet. I det fallet att tilläggsplanen omfattar flera fastigheter med 

olika ägare är en annan anledning till att reglera fastighetsindelningen att säkerställa att 

planen verkligen kan genomföras. 

 

Linnea uttrycker dock viss tveksamhet till dessa tilläggsplaner. Det är relativt ineffektivt att 

upprätta detaljplaner över endast någon enstaka enbostadsfastighet. Kommunens ambition är 

därför att göra en översyn över större områden som omfattas av gamla fastighetsplaner. Då 

kan fastighetsplaner upphävas samtidigt som bestämmelser om minsta fastighetsstorlek införs 

 

Camilla framhåller fastighetsindelningsbestämmelsernas betydelse vid detaljplanering av 

förnyelseområden eller vid planläggning av områden med splittrat markägande. Genom 

fastighetsindelningsbestämmelser kan då nya fastigheter bildas av delar från olika fastigheter. 

Dessutom kan samverkan mellan olika fastigheter säkerställas, t.ex. om det finns behov av 

gemensamma tillfartsvägar. I dessa situationer kan det finnas vissa fastighetsägare som har ett 

ekonomiskt intresse av att stycka av fastigheter, medan andra fastighetsägare motsätter sig 

förtätningen. Bindande bestämmelser om fastighetsindelningen kan då vara ett stöd för att 

hantera tvistiga situationer, bl.a. genom möjligheten att lösa in mark med tvång. Kommunen 

har dock inte planlagt några förnyelseområden enligt nya PBL, men däremot upprättat många 

fastighetsplaner enligt ÄPBL vid tidigare planläggningar av förnyelseområden. 

 

Sollentuna 

Anders menar att det framförallt handlar om att fastighetsindelningsbestämmelser är ett bra 

verktyg när man vill genomföra en viss fastighetsindelning. Ett annat syfte kan vara att skapa 

förutsägbarhet vid uttag av gatukostnadsavgifter. I en komplicerad fastighetsindelning som 

ska förändras mycket är det svårt att utan bestämmelser om fastighetsindelningen kunna 

förutse vilken avgift som kan uttas från varje fastighetsägare. Anders nämner också 

fastighetsägarnas möjlighet att tvångsinlösa mark om fastighetsindelningsbestämmelser har 

införts i detaljplanen. Ett annat syfte med fastighetsindelningsbestämmelser kan vara att 

kommunen av något planmässigt skäl vill styra fastighetsindelningen. 

 

Ett annat skäl till att införa fastighetsindelningsbestämmelser kan vara att kommunen ändrar 

en detaljplan för ett område som omfattas av en äldre fastighetsplan eller tomtindelning och 

som saknar bestämmelser om minsta fastighetsstorlek. Om delar av fastighetsplanen eller 

tomtindelningen upphävs för att möjliggöra avstyckning, kan nya 
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fastighetsindelningsbestämmelser införas för att garantera att fastigheterna inte blir för små. 

Fastighetsindelningsbestämmelser används då istället för bestämmelser om minsta 

fastighetsstorlek. 

 

Haninge 

Martin menar att fastighetsindelningsbestämmelser främst bör användas i 

omvandlingsområden och större bostadsplaner med friliggande villor. Syftet med 

fastighetsindelningsbestämmelserna är då att säkerställa att planen genomförs i enlighet med 

planförfattarens intentioner. Däremot brukar det inte finnas behov av 

fastighetsindelningsbestämmelser vid planläggning av flerbostadsområden. I dessa fall räcker 

det att använda de andra detaljplanebestämmelserna. 

 

2. Varför används inte fastighetsindelningsbestämmelser oftare? 

Samtliga personer som intervjuats har tagit upp att det kan vara en nackdel att 

fastighetsindelningsbestämmelser låser fastighetsindelningen för hårt. Martin, Haninge 

kommun, framhåller att fastighetsindelningsbestämmelser begränsar den enskilde 

fastighetsägarens möjlighet att bestämma över sin mark. Därför bör det finnas starka skäl till 

att använda fastighetsindelningsbestämmelser om det ska göras. 

 

Martin menar dessutom att fastighetsindelningsbestämmelser i flera fall inte behövs och att 

det är arbetsamt att reglera fastighetsindelningen för ett helt område. Camilla, Täby kommun, 

nämner också att kommunen de senaste åren planlagt mer stadsmässig bebyggelse. Då 

aktualiseras inte samma fastighetsrättsliga problematik som vid planläggning av 

förnyelseområden. 

 

3. Spelar det någon roll för tillämpningen av fastighetsindelningsbestämmelser om 

lantmäterimyndigheten är statlig eller kommunal? 

Danderyd och Sollentuna har inte någon kommunal lantmäterimyndighet. Haninge har en 

kommunal lantmäterimyndighet sedan januari 2015. Täby har också en kommunal 

lantmäterimyndighet, vilket de haft i många år. 

 

Ingen av de intervjuade personerna bedömer att det har någon betydelse i termer av hur ofta 

fastighetsindelningsbestämmelserna används. Däremot framhåller Camilla och Linnea, Täby 

kommun, att samarbetet med förrättningslantmätarna blir tätare om lantmäterimyndigheten är 

kommunal. De ger också uttryck för en viss osäkerhet i sitt svar på så sätt att det inte går att 

veta hur planarbetet hade skett om de inte hade haft en kommunal lantmäterimyndighet. Till 

exempel har det förekommit att den kommunala lantmäterimyndigheten ger föreslag om att 

en fastighetsindelningsbestämmelse bör användas. Det är inte säkert att den statliga 

lantmäterimyndigheten hade gett samma förslag om den hade handlagt förrättningarna inom 

kommunen. 

 

4. Vem avgör när fastighetsindelningsbestämmelser ska användas? 

I Haninge är det planarkitekten i diskussion med exploateringsingenjören.  
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I Danderyd är det en fråga för planarkitekten att besluta om.  

 

Även i Sollentuna är det i princip en fråga för planarkitekten. När det handlar om 

genomförandeaspekter och gatukostnadsavgifter kan det dock vara ett initiativ från 

exploateringsingenjörerna. 

 

För Täby har det varit ett samarbete mellan planenheten och lantmäterimyndigheten i de 

planer med fastighetsindelningsbestämmelser som handlagts enligt nya PBL. Tidigare, när 

kommunen planlade förnyelseområden enligt ÄPBL, deltog också exploateringsingenjörerna i 

arbetet med fastighetsplanen. Några sådana områden har dock inte planlagts enligt nya PBL. 

 

5. Vem prövar villkoren i förrättningslagstiftningen? 

I Danderyd är det planarkitekten som prövat villkoren i FBL. Enligt Martin kan det diskuteras 

om det är lämpligt att planarkitekter prövar villkor i FBL. Hans erfarenhet är dock att 

situationerna inte varit så svårare än att det har kunnat göras utan problem. 

 

I Täby är det en förrättningslantmätare på den kommunala lantmäterimyndigheten. 

 

Vad gäller Sollentuna kommun är Anders osäker på vem som prövar villkoren; den frågan är 

svår att besvara utan att ha studerat det enskilda fallet. Det kan vara så att kommunen i vissa 

fall har missat att göra en formell prövning av villkoren, vilket kan bero på bristande kunskap 

om lagstiftningen utanför PBL. Anders tror dock att frågorna tas upp med Lantmäteriet under 

samrådet. Om Lantmäteriet tillstyrker planen kan det därför förutsättas att den är acceptabel 

ur fastighetsbildningssynpunkt. 

 

I Haninge har det varit exploateringsingenjören som har prövat villkoren. Numera har 

Haninge dock en kommunal lantmäterimyndighet, som skulle delta i detta arbete om 

fastighetsindelningsbestämmelser tillämpades i en detaljplan. 

 

6. Används fastighetsindelningsbestämmelser som stöd vid uttag av 

gatukostnadsavgifter? 

Danderyd 

Danderyds kommun har inte genomfört någon gatukostnadsutredning. 

 

Täby 

Fördelningsgrunden vid uttag av gatukostnadsavgifter i Täby kommun är fastighetsyta103. 

Bestämmelser om fastighetsindelning har då betydelse för uttaget av gatukostnadsavgifterna 

genom att fördelningen görs utifrån fastighetsytan efter planläggningen – dvs. den 

fastighetsyta som varje fastighetsägare har enligt planen när fastighetsbildning har skett. 

Visserligen sägs det i kommunens tillämpningsföreskrifter att gatukostnadsavgifterna kan 

fördelas efter en illustrationsplan. Camilla anser dock att fastighetsindelningsbestämmelser 

bör användas, eftersom planen då kan genomföras även i tvistiga situationer. Camilla betonar 

                                                           
103 Reduktion sker dock för bl.a. bebyggda fastigheter och fastigheter som inte bedöms kunna delas. 
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också att det inte bara handlar om gatukostnadsuttaget, utan om att kunna genomföra planen.  

 

Täby har dock inte planlagt något förnyelseområde enligt nya PBL och således inte använt 

fastighetsindelningsbestämmelser i detta syfte.  

 

Sollentuna 

Anders anser att fastighetsindelningsbestämmelser är ett bra sätt att skapa förutsägbarhet vid 

gatukostnadsuttag, särskilt när fastighetsindelningen är komplicerad och ska förändras 

mycket. Sollentuna kommun har dock i fler fall använt minsta tomtstorlek som grund för att 

fördela gatukostnaderna. De har inte någon erfarenhet av att detta har lett till problem. 

 

Haninge 

Mattias anser att gatukostnadsavgifter kan tas ut utan att fastighetsindelningsbestämmelser 

införs i detaljplanen. Haninge har visserligen tillämpat fastighetsindelningsbestämmelser vid 

planläggning av omvandlingsområden, men det har motiverats av andra skäl än att 

gatukostnadsavgifter ska kunna uttas på ett rättvist sätt.  

 

Kommunen har i flera detaljplaner använt bestämmelser om minsta tomtstorlek som grund för 

fördelningen av gatukostnaderna. De har inte någon erfarenhet av att detta skapar problem. 

Däremot har problem uppstått p.g.a. att äldre detaljplaner föreskrev att ett maximalt antal 

tomter kunde bildas inom ett område. I ett fall hade då en fastighetsägare betalat för en 

avstyckning som inte kunde genomföras, trots att gatukostnadsavgift hade erlagts för den 

ansökta delningen. Kommunen löste detta problem genom en planändring som möjliggjorde 

delning av fastigheten ifråga.  

 

5.2 Intervjuer med kommuner som inte använt 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Varför avstår kommuner från att använda fastighetsindelningsbestämmelserna? 

Botkyrka lyfter fram att fastighetsindelningsbestämmelser minskar flexibiliteten. Därför vill 

kommunen inte använda det om det verkligen inte behövs, vilket hittills inte varit fallet.104 

Huddinge vill av politiska skäl inte låsa fast fastighetsbildningen i detaljplanen105.  

 

Upplands Bro och Järfälla har uppgett att de inte haft något behov och att detaljplaner inte ska 

vara mer detaljerade än nödvändigt. För Upplands Bros del nämns även det formella kravet 

att en detaljplan inte ska vara mer detaljerad än nödvändigt (4 kap. 32 § PBL)106. Även 

Värmdö har uppgett att de inte haft något behov107.  

 

 

                                                           
104 E-postkonversation med exploateringsingenjör Emma Rolfsson, Botkyrka kommun 
105 Intervju med förrättningslantmätare Nils Hellblom, Huddinge kommun 
106 E-postkonversationer med planarkitekt Theodor Andrén, Upplands-Bro kommun respektive 

samhällsbyggnadsdirektör Emelie Grind, Järfälla kommun. 
107 E-postkonversation med planchef Fredrik Cavallin, Värmdö kommun 
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Vallentuna har inte haft något behov av fastighetsindelningsbestämmelser i de detaljplaner 

som handlagts enligt nya PBL. För de planer som antagits mellan 2011 och 2015 där det 

funnits behov av sådana bestämmelser påbörjades planarbetet innan nya PBL vann laga kraft, 

vilket inneburit att fastighetsplaner har upprättats istället108.  

 

Uttag av gatukostnadsavgifter utan bindande bestämmelser om fastighetsindelning 

Huddinge kommun har tillfrågats om hur deras gatukostnadsutredningar i förtätningsområden 

görs, eftersom fastighetsindelningsbestämmelser inte används. Kommunen använder 

planbestämmelser om minsta tomtstorlek. Detta har dock inte lett till några problem vid 

genomförandet av detaljplanen. Det har t.ex. inte förekommit att någon fastighetsägare har 

kunnat bilda fler fastigheter än vad som beräknats vid gatukostnadsutredningen.109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 E-postkonversation med exploateringsingenjör Olle Nordberg, Vallentuna kommun 
109 E-postkonversation med exploateringsingenjör Juan Piñones Arce, Huddinge kommun. Det kan även noteras 

att flera av de kommuner som använder fastighetsindelningsbestämmelser, har gjort gatukostnadsutredningar 

som baseras på planbestämmelser om minsta fastighetsstorlek/tomtstorlek, se kapitel 5.1.6. 
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6. Analys och slutsatser 

 

6.1 Sammanfattande kommentar om tillämpningen av 

fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Det kan konstateras att fastighetsindelningsbestämmelserna har tillämpats sparsamt inom 

Stockholms län sedan nya PBL vann laga kraft år 2011. Den kvantitativa undersökningen 

visade att det endast fanns 24 antagna detaljplaner med fastighetsindelningsbestämmelser 

fram t.o.m. 2015. Av dessa detaljplaner utgörs nästan hälften av planer över enstaka 

småhusfastigheter, där den införda fastighetsindelningsbestämmelsen ersätter en del av en 

fastighetsplan eller tomtindelning som upphävs110.  

 

Givetvis varierar detaljplanerna där fastighetsindelningsbestämmelser har använts med 

avseende på bl.a. planens syfte och hur fastighetsindelningsbestämmelserna har använts. 

Följande drag kan dock generellt sett sägas utmärka tillämpningen av 

fastighetsindelningsbestämmelser: 

 Oftare fastighetsindelningen (21 planer) än rättighetsfrågor (7 planer)111 

 Oftast i planer kring befintlig småhusbebyggelse (17 planer)112 

 

Det kan också konstateras att det inte förekommit att fastighetsindelningen har reglerats för 

ett helt större småhusområde. I de fall där detaljplanen visserligen omfattar ett större 

småhusområde har fastighetsindelningen reglerats inom endast en del av området. 

 

6.2 Analys av intervjuerna 

 

I kapitel 3 beskrevs utifrån förarbeten och litteratur fyra syften med 

fastighetsindelningsbestämmelser: 

 Planpolitisk prövning av fastighetsindelningen 

 Klara ut frågor om fastighetssamverkan och rättigheter 

 Utökad möjlighet till tvångsvis markåtkomst 

 Stöd för uttag av avgifter 

 

Det kan konstateras att alla dessa syften har tagits upp i åtminstone någon av intervjuerna, 

vilket talar för att fastighetsindelningsbestämmelser upplevs som relevanta ur flera aspekter.   

Det i praktiken mest framträdande syftet med fastighetsindelningsbestämmelser tycks dock 

vara att säkerställa att planen genomförs i enlighet med kommunens intentioner. Dessutom 

tog flera kommuner upp att fastighetsindelningsbestämmelser kan införas när en 

                                                           
110 Alla planer i grupp 1 förutom Sollentuna 669, båda planerna i grupp 2 samt en av planerna i grupp 6 (Täby 

S224T2). Se bilaga 1. 
111 Se bilaga 1. 
112 Samtliga planer i grupperna 1-3 samt en av planerna i grupp 6 (Täby S224T2), se bilaga 1. 



45 
 

fastighetsplan/tomtindelning upphävs inom ett område som saknar bestämmelser om minsta 

fastighetsstorlek. Syftet med fastighetsindelningsbestämmelsen är då att säkerställa att det inte 

bildas fler fastigheter än vad som varit avsett under planärendet.113 

 

Av intervjuerna har det inte kunnat konstateras att benägenheten att använda 

fastighetsindelningsbestämmelser påverkas av om lantmäterimyndigheten är statlig eller 

kommunal. Däremot tycks samarbetet mellan planenheten och lantmäterimyndigheten vara 

tätare om lantmäterimyndigheten är kommunal, vilket kan göra det lättare att vid behov få 

hjälp i arbetet med fastighetsindelningsbestämmelser. Det har dock inte visats att detta 

påverkar hur ofta som fastighetsindelningsbestämmelser används. 

 

När det gäller det praktiska arbetet med fastighetsindelningsbestämmelser kan konstateras att 

rollfördelningen i viss mån varierar mellan kommunerna. Särskilt stora skillnader har 

påträffats när det gäller vem som prövar villkoren (planarkitekt, exploateringsingenjör eller 

kommunal förrättningslantmätare) 

Generellt uppges planarkitekten ha stort inflytande över när fastighetsindelningsbestämmelser 

ska användas. Även exploateringsingenjörerna kan ha visst inflytande, vilket tycks gälla i 

särskilt hög grad när fastighetsindelningsbestämmelserna har kopplingar till 

genomförandefrågor och gatukostnadsuttag. En aspekt att beakta kan vara att en 

exploateringsingenjör typiskt sett kan antas ha bättre fastighetsrättsliga kunskaper än en 

planarkitekt. Det är tänkbart att detta har betydelse vid villkorsprövningen eller om 

fastighetsindelningsbestämmelser ska användas i mer komplicerade situationer. 

 

En anledning till att kommuner avstår från att använda fastighetsindelningsbestämmelser är 

att fastighetsbildningen låses fast för hårt, d.v.s. att planen blir oflexibel. Denna nackdel har 

dessutom tagits upp av kommunerna som använder fastighetsindelningsbestämmelser. En 

annan anledning till att kommuner inte använder fastighetsindelningsbestämmelser är att det i 

flera fall inte behövs. Detta resultat överensstämmer med vad Buhre (2010) kom fram till i sin 

undersökning om varför kommuner inte använde fastighetsplaner. 

 

Vidare påverkas benägenheten att använda fastighetsindelningsbestämmelser av vilken typ av 

bebyggelse som kommunen planlägger. Täby har uppgett att de planlagt mer stadsmässig 

bebyggelse de senaste åren, vilket medfört att behovet av fastighetsindelningsbestämmelser 

har minskat.  Även Haninge har framhållit att fastighetsindelningsbestämmelser framförallt 

aktualiseras vid planläggning av enbostadsområden. 

 

 

 

 

                                                           
113 Här kan dock påpekas att en bostadsfastighet inte kan vara hur liten som helst om lämplighetsvillkoret i 3 

kap. 1 § FBL ska vara uppfyllt. Jämför Ekbäck, 2012, s. 29. 
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6.3 Diskussion om utebliven villkorsprövning 

 

I flera av detaljplanerna med fastighetsindelningsbestämmelserna har det inte framgått av 

plankartan eller planbeskrivningen att de aktuella villkoren i förrättningslagstiftningen har 

prövats under planarbetet. Detta resultat överensstämmer med vad Jakobsson (2012) kommit 

fram till.  

 

Flera tänkbara förslag finns på hur det kan säkerställas att villkorsprövning görs. Ett förslag 

kan vara att lantmäterimyndigheten mer noggrant bevakar under samrådet att 

villkorsprövning görs när fastighetsindelningsbestämmelser tillämpas. I den mån oklarhet 

råder om vem som ska ansvara för att prövningen utförs, kan rutiner tas fram för detta. Det 

kan också övervägas om det behövs mer information om fastighetsindelningsbestämmelserna. 

 

6.4 Reglering av fastighetsindelningen vid uttag av gatukostnadsavgifter? 

 

Av förarbetena framgår att fastighetsindelningsbestämmelser kan vara ett stöd vid uttag av 

gatukostnadsavgifter i småhusområden som ska förtätas eller förnyas. Gatukostnaderna 

brukar i dessa situationer fördelas genom andelstal för befintliga respektive nytillkommande 

fastigheter. Om fastighetsindelningen inte har reglerats med bindande verkan kan det då 

uppstå problem med anledning av att kommunen inte vet hur många fastigheter som varje 

fastighetsägare kan bilda. Det finns dock varken något formellt krav eller någon rättspraxis 

som anger att fastighetsindelningsbestämmelser måste användas när gatukostnader ska uttas i 

dessa situationer. 

 

Av intervjuerna har framgått att flera kommuner baserar gatukostnadsuttaget på bestämmelser 

om minsta fastighetsstorlek/tomtstorlek. Detta resultat överensstämmer med Buhres (2010) 

resultat, som visade att det var vanligt förekommande att gatukostnadsavgifter uttogs i 

förtätningsområden utan att fastighetsindelningen reglerades med bindande verkan. 

I föreliggande examensarbete har det visserligen inte framkommit något exempel på att 

bestämmelser om minsta fastighetsstorlek/tomtstorlek som grund för gatukostnadsuttaget 

leder till orättvisa mellan fastighetsägarna. Det är dock viktigt att vara medveten om att detta 

inte ger samma säkerhet som bindande bestämmelser om fastighetsindelningen. 

 

Vid en jämförelse mellan ÄPBL och PBL kan nämnas att det enligt ÄPBL fanns en möjlighet 

att i detaljplanen reglera principerna för fastighetsindelningen. Bestämmelsen användes ofta 

för att reglera det maximala antalet fastigheter eller tomter inom ett område. Vid 

gatukostnadsuttag var denna bestämmelse dock problematisk eftersom den kunde leda till en 

kapplöpningssituation där det blev konkurrens om att bilda fastigheterna innan byggrätterna 

inom området tog slut. Det var då svårt att initialt veta hur många delningar som varje 

fastighet kunde göra, dvs. hur många grundavgifter som kunde uttas för respektive fastighet.  

 

I PBL däremot finns inte någon möjlighet att reglera det maximala antalet fastigheter inom ett 

kvarter. Följaktligen kan PBL sägas vara något bättre anpassad än ÄPBL för att undvika 
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orättvisa fördelningar av gatukostnadsavgifter i de fall där det saknas bindande bestämmelser 

om fastighetsindelningen. Avslutningsvis kan också sägas, att behovet av 

fastighetsindelningsbestämmelser som stöd för uttag av gatukostnadsavgifter skulle minska 

markant om gatukostnadsavgifter kunde tas ut varje gång bygglov beviljas för en 

nytillkommande byggrätt enligt detaljplanen.114  

6.5 Fastighetsindelningsbestämmelser i förnyelseområden 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser är ett starkt medel för att med tvång genomföra 

detaljplaner när fastighetsägarna inte är överens, eftersom lantmäterimyndigheten är bunden 

av den villkorsprövning som gjorts under planärendet. I examensarbetet dras därför slutsatsen 

att fastighetsindelningsbestämmelser är särskilt lämpliga att använda vid planläggning av 

förnyelseområden. I sådana områden finns det många fastighetsägare som kan ha olika 

inställningar till planläggningen, vilket medför att det kan finnas behov av bestämmelser som 

binder plangenomförandet.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelserna kan i dessa fall användas till tvångsvis markåtkomst för 

att bilda nya fastigheter. Vid behov kan fastighetsindelningsbestämmelser också användas för 

att säkra rätten till väg och va-anslutning. I förnyelseområden görs dessutom ofta 

gatukostnadsutredningar som baseras på antalet fastigheter som kan bildas efter 

planläggningen, vilket i detta fall är ytterligare ett argument för att reglera 

fastighetsindelningen i detaljplanen. 

 

6.6 Förslag på vidare studier 

 

Ett område som kan vara av intresse för vidare studier är tredimensionella 

fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplaner. I detta examensarbete har det visserligen inte 

visats sig förekomma någon tillämpning av tredimensionella 

fastighetsindelningsbestämmelser. I den mån detta används i senare detaljplaner i Stockholms 

län, eller har eller ska användas i andra delar av landet, skulle det dock kunna vara intressant 

att studera. 

 

6.7 Avslutande kommentar 

 

Sammanfattningsvis bedöms fastighetsindelningsbestämmelser vara ett bra verktyg för att 

säkerställa att detaljplaner kan genomföras som avsett. Bestämmelserna kan vara nödvändiga 

att använda om genomförandet av planen förutsätter marköverföringar eller 

rättighetsupplåtelser som det kan antas vara svårt att nå frivilliga överenskommelser om. 

Fastighetsindelningsbestämmelser bör dock endast tillämpas i de fall där det verkligen 

behövs. Detaljeringsgraden i dessa bestämmelser är mycket hög, vilket minskar flexibiliteten 

vid plangenomförandet. 

                                                           
114 Huruvida detta förslag bör genomföras måste dock bedömas med hänsyn till flera andra faktorer som ligger 

utom ramen för detta examensarbete att analysera. 
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Bilaga 1: Detaljplaner med fastighetsindelningsbestämmelser 

Detaljplan (kommun och 

plan- eller diarienummer) 

Grupp Bestämmelse(r) Framgår det av plankartan 

eller planbeskrivningen att 

villkoren prövats? 

Danderyd D267 1 Fastighetsindelning Nej 

Danderyd D274 1 Fastighetsindelning Nej 

Danderyd D275 6 Fastighetsindelning Ja 

Danderyd D280 4 Fastighetsindelning Ja 

Danderyd D282 1 Fastighetsindelning Ja 

Danderyd D285 1 Fastighetsindelning Ja 

Täby S224T2 6 Fastighetsindelning.  Ja 

Täby S126T1 2 Fastighetsindelning Ja 

Täby S2T1 1 Fastighetsindelning Ja 

Täby S110T1 2 Fastighetsindelning Ja 

Sollentuna 657 3 Fastighetsindelning.  Ja 

Sollentuna 658 1 Fastighetsindelning Nej 

Sollentuna 669 1  Fastighetsindelning Nej 

Tyresö 2011 KSM 0200 3 Fastighetsindelning, servitut, 

gemensamhetsanläggning 

Ja 

Tyresö 2014KSM1061 5 Servitut Nej 

Haninge D241 4 Fastighetsindelning  Nej 

Haninge D243 3 Fastighetsindelning, 

gemensamhetsanläggning  

Ja 

Haninge D249 3 Fastighetsindelning Ja 

Södertälje 2010–00050-214 5 Servitut Nej 

Stockholm 2011-16540 1 Fastighetsindelning, servitut  Nej 

Stockholm 2012-00715 1 Fastighetsindelning, 

gemensamhetsanläggning.  

Ja 

Stockholm 2012-09980 5 Servitut Nej 

Stockholm 2014–17818 4 Fastighetsindelning Nej 

Ekerö 193 6 Fastighetsindelning  Nej 

   

Totalt antal detaljplaner: 24 Fastighetsindelning: 21 

Servitut: 5 

Gemensamhetsanläggning: 3 

Ja: 13 

Nej: 11 

 

Grupp Typfall Antal detaljplaner 

1 Delning av en enbostadsfastighet 9 

2 Två fastigheter ska bli tre fastigheter 2 

3 Förtätning eller förnyelse av småhusområde 4 

4 Förhindra uppdelning av en stor fastighet 3 

5 Bildande av servitut  3 

6 Restgrupp 3 
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