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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 

Det allmänna tillhandahåller vissa särskilda typer av tjänster som på många sätt påminner om 

ett civilrättsligt kontraktsförhållande där parterna kommer överens om att utbyta prestationer 

sinsemellan. Lantmäterimyndigheten (LM) är ett exempel på myndighet som mot ersättning 

erbjuder sina tjänster till enskilda. Utan vidare diskussion kan konstateras att utförandet av 

tjänsten innebär myndighetsutövning i förhållande till den enskilde, men relationen som sådan 

innefattar även många påtagliga likheter till det förhållande som uppstår mellan en 

näringsidkare och en konsument vid en tillämpning av konsumenttjänstlagen (1985:716) 

(KtjL).  

 
Låt säga att du vänder dig till LM för att genomföra en mindre utökning av din redan 

befintliga bostadsfastighet på landsbygden. Du har samtalat med ägaren till angränsande 

fastighet och ni är överens om att till din fastighet överföra en tjugo meter bred och femtio 

meter lång markremsa genom fastighetsreglering. Skälen till utökningen är enbart av 

subjektiv karaktär i den bemärkelsen att du önskar en bit mark för att anlägga ett större 

trädgårdsland och andra mindre planteringar. Eftersom du inte räknar med att åtgärden ska 

medföra någon nämnvärd värdeökning för fastigheten blir det relevant för dig att på förhand 

få en uppfattning om vad förrättningen kommer kosta, du vill nämligen ha möjligheten att 

ställa kostnaden i förhållande till dina subjektiva önskemål. LM uppskattar att kostnaden 

kommer sluta på tjugo- till tjugofemtusen kronor, vilket du anser är rimligt. Under 

handläggningen framför du dock kompletterande önskemål om att genom överenskommelse 

inkludera en del av en outredd marksamfällighet. Myndigheten uppskattar merkostnaden till 

ca femtusen kronor, vilket du accepterar. Det visar sig dock att utredningen kring 

marksamfälligheten och anslutningen till kringliggande fastigheter krävde betydligt fler 

arbetstimmar än vad som uppskattats. Utan att höra av sig fattar LM beslut i förrättningen och 

skickar en slutfaktura på fyrtiotusen kronor.  

 
I det här läget finns det ingen bestämmelse i fastighetsbildningslag (1979:988) (FBL) som 

enskilda kan luta sig tillbaka mot och kräva att myndigheten håller sig till den uppskattade 

prisuppgiften. Motsvarande bestämmelse inom konsumenträtten återfinns i 36 § 2 st. KtjL och 

anger att en ungefärlig prisuppgift får överskridas med maximalt femton procent. Tidigare 
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ansågs denna bestämmelse vara analogt tillämplig på prisuppgifter som lämnas av LM.1 

Genom ett färskt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har gällande rätt 

dock fått direkt motsatt innebörd.2 Med hänvisning till ett avgörande där Högsta domstolen3 

(HD) fastställer näringsidkarbegreppets innebörd i fall som rör preskription anser MÖD att 

bestämmelsen i KtjL inte kan tillämpas analogt. Motiveringen är att myndighetsutövningen är 

så påtaglig vid en förrättning att LM inte kan anses utgöra en näringsidkare i förhållande till 

en enskild sakägare.  

 
En analog tolkning präglas av en likhetsorienterad analys där tolkaren fastställer en regels 

syfte och ändamål med avseende på de fall som den uttryckligen reglerar. Motsvarande analys 

görs sedan beträffande oreglerade fall och utifrån resultatet ska en analog tillämpning kunna 

motiveras utifrån de olika fallens inre sammanhang. MÖD för dock inget uttryckligt 

likhetsresonemang utan avfärdar direkt med hänsyn till en enhetlig begreppsanvändning. Vad 

som därmed blir relevant är frågan om det trots uttalandet i HD borde gå att konstruera en 

likhetsargumentation och förespråka att en analog tolkning bör vara möjlig. 

 
1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är dels att utreda och presentera de rättsteoretiska grunderna för 

analog tillämpning av lagregler, dels att med utgångspunkt i resultatet från syftets första del 

och MÖD F 2187-16 analysera och diskutera möjligheten att analogt tillämpa 36 § 2 st. KtjL 

då LM överskrider ungefärliga prisuppgifter med mer än femton procent.  

 
1.3 Avgränsningar, begreppsdefinitioner och alternativa lösningar 

Genom hela arbetet använder jag mig av begreppet enskild då jag hänvisar till någon som står 

i ett rättsligt förhållande till LM. Då en stor del av arbetets kärna rör frågan om att aktivera ett 

konsumentperspektiv har jag valt att ge begreppet en särskild innebörd som i teorin innebär 

ett avsteg från dess egentliga omfattning. Med enskilda avser jag en fysisk person som 

närmast kan likställas med en konsument enligt 1 a § 1 st. KtjL. Såväl myndigheter som 

näringsidkare har dock möjlighet att ansöka om förrättning; även näringsidkare utgör 

dessutom enskilda i förhållande till en myndighet. En svår fråga har därför varit hur jag ska 

göra gränsdragningen vad gäller vilka subjekt som objektivt sett har ett särskilt intresse av att 

                                                
1 Se t.ex. RH 2007:81 och MÖD 2013:15.   
2 MÖD F 2187-16.  
3 NJA 2013 s. 980.  
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omfattas av prisregler i förhållande till LM. Onekligen bör det uppstå situationer då en 

näringsidkare – såväl kompetensmässigt som ekonomiskt – befinner sig på en nivå 

motsvarande en konsument.4 Med anledning av det utrymme som skulle krävts för att 

självständigt argumentera i syfte att ytterligare generalisera min slutsats väljer jag dock att 

exkludera juridiska personer och uttryckligen rikta den till fysiska personer som redan har ett i 

rättsordningen erkänt skyddsintresse. 

 
Analogier som arbetsmetod kan användas på olika sätt och för olika ändamål. Med begreppet 

laganalogi avser jag i denna framställning en tolkningsmetod som tar utgångspunkt i en 

specifik bestämmelse och möjligheten att utvidga dess tillämpningsområde.5 Med begreppen 

rättsfall eller fall avser jag i denna framställning en situation bestående av olika rättsfaktum 

där den faktiska innebörden blir juridiskt relevant i förhållande till en annan liknande 

situation, oavsett om den aktuella situationen omfattas av någon uttrycklig reglering.6 När jag 

istället hänvisar till domar som utfärdats av domstol använder jag benämningen mål eller 

avgörande. 

 
Vad som kanske framstår som självklart är att ungefärliga prisuppgifter som lämnas vid 

fristående förfrågningar aldrig kan bli bindande.7 Relevanta prisuppgifter är endast de som på 

något sätt kan knytas till ett ärende där ansökningshandlingen inkommit till myndigheten vid 

förfrågningstillfället.8 Frågan om tillämpandet av en prisregel bör inte heller bli relevant om 

lantmätaren fullgör sin kommunikationsskyldighet och upplyser sakägaren om att 

förrättningen erfordrar mer handläggning än vad som uppskattades vid förfrågningstillfället.9 

Denna framställning utgår från ett scenario där LM uppgett en ungefärlig prisuppgift och 

därefter underlåtit att höra av sig till sakägaren angående att uppdraget fördyras, det rör sig 

alltså om grundpremissen att en prisuppgift har överstigits utan att sakägaren informerats. 

Framställningen kommer därför endast att behandla frågan om 36 § 2 st. KtjL kan vara 

analogt tillämplig. Om så är fallet aktualiseras även frågan vad myndigheten kan göra för att 

upphäva bundenheten. Huruvida en sådan lösning redan finns till buds i direkt tillämplig 

lagstiftning ska inte undersökas, inte heller om relevanta konsumenträttsliga bestämmelser 

                                                
4 Jfr Bengtsson, 2013, s. 43.   
5 Se t.ex. Strömholm, 1996, s. 461. På samma sida diskuterar han även det faktum att han inte är helt nöjd med 

begreppet ”laganalogi”. Se även Hellner, 1994 s. 110. 
6 Jfr Frändberg, 1973, s. 53.  
7 Jfr 4-5 § FL och myndigheternas serviceskyldighet.  
8 Jfr 4:8 FBL och 10 § förvaltningslag (1986:223).   
9 Se 4:25 FBL och jfr t.ex. 6 2 st.§ KtjL om näringsidkares upplysningsskyldighet och 8 § KtjL om vad som 

krävs för rätten till pristillägg.       



8 
 

utöver 36 § 2 st. KtjL därmed bör vara analogt tillämpliga. Resonemanget som förs i denna 

framställning rörande den analoga tillämpningen bör dock i stort äga samma tillämpning om 

motsvarande frågeställning överförs till andra bestämmelser i KtjL.  

 
Under vissa omständigheter skulle det eventuellt vara möjligt att argumentera för att LM vid 

lämnande av prisuppgift har fattat ett positivt förvaltningsbeslut som inte får ändras till 

nackdel för enskild.10 Möjligheten att angripa en överskriden prisuppgift på detta sätt skulle 

dock bli starkt begränsad av vad som konstituerar ett sådant beslut. Generellt får det anses 

enklare att fastställa vad som utgör en ungefärlig prisuppgift än vad som konstituerar ett 

förvaltningsbeslut. En sådan lösning skulle därmed inte vara lika användarvänlig som 

möjligheten att tillämpa KtjL analogt, men det bör inte uteslutas att den kan få betydelse i 

situationer där sökanden inte utgör en enskild i enlighet med avgränsningen ovan. 

 
1.4 Metod och material 

Då arbetet har som utgångspunkt att presentera och tillämpa ett tolkningsverktyg som med 

beaktande av likhetskriterier syftar till utsträcka en regels tillämpningsområde blir  det 

aktuellt att tillämpa en metod med såväl deskriptiva som systematiserande inslag.11 Om vi 

undantar de fall som direkt ryms inom en bestämmelses ordalydelse så blir tolkarens uppgift 

att bland annat vidta åtgärder som är av beskrivande karaktär. Det kan t.ex. röra sig om att 

med hjälp av lagtexten, förarbeten, praxis och doktrin beskriva vilka rättsfaktum som 

konstituerar ett fall under bestämmelsen och därmed fastställa vilka intressen som ligger till 

grund för dess tillkomst. Om det i lagens förarbeten eller något domslut närmare beskrivs hur 

bestämmelsen ska tillämpas vid oklara fall har antingen lagstiftaren eller rättstillämparen12 

genomfört den delen av tolkningen som får anses vara av systematiserande karaktär, eller 

utvecklande beroende på hur man ser på saken; de har uttryckligen tagit ställning till hur 

regeln ska tillämpas på ett visst fall. Vad tolkaren gör vid oklara fall är att denne helt enkelt 

jämför det egna fallets rättsfaktum med det som uttryckligen regleras, utifrån resultatet kan 

denne eventuellt konstatera om de påvisar sådana likheter att motsvarande lösning är 

tillämplig. Om tillämpligheten fortfarande framstår som osäker blir det tolkarens uppgift att 

föra utvecklingen vidare och argumentera för ett system där även det aktuella fallet omfattas 

av regeln. Rättstillämparen eller lagstiftaren får sedan ta ställning till om fallet bör omfattas 

                                                
10 Se t.ex. MMD P 3012-12.  
11 Jfr Sandgren, 2015, s. 43.  
12 För begreppet rättstillämpare, se även Peczenik, 1995, s. 289.  
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av den aktuella regeln eller någon motsvarande. Först då har systematiseringen av rätten 

förhoppningsvis tagit ytterligare ett steg i riktningen mot ökad koherens och rättssäkerhet.13  

 
Tolkaren intar alltså i vissa fall den mer rådgivande rollen att sammanställa det material från 

vilket lagstiftaren och rättstillämparen kan välja att förhålla sig till när den utformar regelverk 

och fattar beslut. Den enskilde tolkarens intentioner påverkar självklart argumentationens 

inriktning; ett ombud ska självklart endast föra fram sådant material som talar till klientens 

fördel. Jag har för avsikt att detta arbete ska vara neutralt på så sätt att det beskrivande 

material som används har valts utan en opportunistisk agenda. Valet har skett endast med 

utgångspunkt i de begränsningar som uppstår med anledning av det tolkningsverktyg jag 

använder för lyfta arbetet från en beskrivande till en systematiserande nivå. Med verktyg 

avser jag analogin såsom ett erkänt hjälpmedel för att lösa oklara fall och har inte för avsikt 

att i framställningen utveckla en egen teori om hur dessa ska göras eller vilket material som 

får beaktas. Jag låter istället den delen av arbetet utgå från vad som i praxis och doktrin 

uttalats om hur analogier lämpligen kan genomföras. Dispositionen kan därför sägas bestå av 

tre huvudsakliga delar. Den första delen utgör en beskrivning och legitimering av det verktyg 

jag använder för att tolka rätten, den andra delen bli även den beskrivande på så sätt att jag 

presenterar det material som verktyget tillåter att jag använder. Avslutningsvis tillämpar jag 

verktyget på materialet i syfte att argumentera för en lösning som objektivt framstår som mest 

systemkonform och därmed rättssäker. Som en del av diskussionen under avsnitt 6 presenterar 

jag avslutningsvis en kortfattad teori om varför MÖD inte gör någon analog bedömning.   

 
Jag anser att arbetet varken har framtagits med beaktande av eller bör läsas utifrån något 

särskilt perspektiv. Min uppfattning är att inom ramen för målet att presentera ett objektivt 

och neutralt förslag på lösning så finns det inget utrymme för inflytandet av ett på subjektiva 

grunder valt perspektiv; jag kan endast beakta de som på grund av sin karaktär och arbetets 

inriktning blir en naturlig del av argumentationen. Begreppet perspektiv och dess betydelse 

blir i det här fallet en naturlig del av arbetets slutsats, men det beror helt och hållet på att 

konsumentperspektivet ofrånkomligt aktualiseras genom att intressen som motiverar 

konsumentskyddslagstiftningen hanteras och diskuteras. Under avsnitt 4.2.4. görs även ett 

mycket kort nedslag även i EU-rätten och konsumentperspektivets genomslag. Anledningen 

till detta är att jag mycket kortfattat vill belysa att konsumentskyddsintresset vinner brett stöd 

                                                
13 Jfr Peczenik, 2005, s. 249-252.  
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på många håll och även utanför den svenska rättsordningen. Med konsumentperspektiv menar 

jag intresset av att skydda den svagare och mer utsatta parten i ett rättsförhållande.14  

 
För att finna belägg för en viss tolkningslära är det föga värt att vända sig till lagarna och dess 

förarbeten. Det analoga verktygets tolkningstekniska struktur är inget som lagstiftaren har till 

uppgift att vare sig rättfärdiga eller utveckla.15 Det praktiska utförandet är istället något som 

behandlas i rättsvetenskapen och rättstillämpningen, med andra ord den juridiska forskningen 

som den uttrycks i doktrin och beslut från en auktoritär rättstillämpare.16 Vilka källor som kan 

tillskrivas autoritär karaktär är något av en kärnfråga för detta arbete. Med tanke på att 

rättsvetenskapen såsom verksamhet ostridigt hyser många aktörer som förhåller sig till och 

verkar för tolkningslärans utveckling finns det ingen egentlig begränsning för antalet 

subjektiva uppfattningar att förhålla sig till. Ostridigt är även det faktum att desto fler som är 

av en gemensam uppfattning om hur rätten bör tolkas, desto starkare skäl finns det att 

tillskriva den uppfattningen en högre grad av auktoritet. För att besvara mitt syfte och 

presentera grunderna för vad som kan beaktas inom ramen för en analogi har jag därför valt 

att utgå från uppfattningen hos flertalet rättsvetenskapsmän. Det får ses som ett naturligt led i 

strävan efter objektivitet och förhoppningen är att det ska skänka en naturlig legitimitet till de 

slutsatser jag gör med stöd av en analog tolkning. Att domstolen i sin tillämpning ibland 

avgör fall med stöd av analogier är inget kontroversiellt. Därmed är det möjligt att till viss del 

bekräfta mina slutsatser om hur analogier kan göras genom granskning av domskälen i de fall 

där det varit aktuellt. Sedan är det inte säkert att domstolens resonemang är lika utförligt som 

det inom den rättsvetenskapliga doktrinen, men min förhoppning är att genom en löpande 

presentation av avgöranden ska det gå att åtminstone urskilja vissa grundläggande spår av den 

metod jag presenterar under avsnitt 3. Jag använder mig till viss del av avgöranden från Mark- 

och miljödomstolarna (MMD) som i det här sammanhanget inte bör tillskrivas någon högre 

auktoritet. Dessa avgöranden blir ändå relevanta i syfte att illustrera problemställningens 

relevans och komplexitet samt att uppfattningen inom rättstillämpningen till viss del har 

skiljts sig.  

 
Genom ovanstående metod säkerställer jag framtagandet av ett legitimt tolkningsverktyg. 

Mina slutsatser är dock beroende av att det material jag avser att tolka med hjälp verktyget 

                                                
14 Jfr t.ex. Johansson, 2013, s. 36-37.    
15 Ibland går det dock finna vissa hänvisningar i lagstiftningsmaterialet om när analogier är möjliga, se t.ex. 

kommitténs uttalande i SOU 1984:85 s. 186 och specialmotiveringen till KtjL, prop 1984/85:110 s. 142.   
16 Se t.ex. lagstiftarens uttalande i specialmotiveringen till lagen (1991:351) om handelsagentur, prop. 

1990/91:63 s. 50.  
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befinner sig på en motsvarande nivå. Som mer utförligt beskrivs nedan är den analoga 

tolkningen teleologiskt inriktad och bygger till stor del på ett fastställande av de intressen som 

ligger till grund för en viss rättslig reglering. Lagförarbeten framstår därför som en naturlig 

källa då dessa i teorin ska återspegla vad den demokratisk tillsatta lagstiftaren hade för syfte 

med den aktuella lagstiftningen.17 Förarbetenas auktoritära karaktär i det här sammanhanget 

konstateras även inom rättsvetenskapen.18 För detta arbete har det varit särskilt relevant att 

undersöka de lagmotiv som behandlar frågan om priser samt den betalningsskyldiges situation 

och intressen vid en förrättning hos LM respektive ett traditionellt förhållande mellan en 

näringsidkare och en konsument. Dessa delar redovisas särskilt under avsnitt 4 tillsammans 

med en kortare genomgång av lantmäteriförrättningens särdrag. Under åren har det 

presenterats ett antal propositioner, utredningar och betänkanden rörande den avgift som LM 

tar ut vid en förrättning.19 Jag har dock valt att huvudsakligen använda mig av utredningen 

från 1994 då det är den senast producerade och innehåller sammanställningar som med 

hänsyn till syftet utgör ett tillräckligt underlag. Vad som presenterades i denna utredning 

jämförs sedan med den proposition och det regelverk som nu ligger till grund för 

myndighetens avgifter.20 Det preskriptionsrättliga nedslaget i avsnitt 5.3. görs med anledning 

av att domskälen i MÖD F 2187-16 – som för tillfället utgör gällande rätt – utförligt bör 

analyseras och belysas med utgångspunkt i arbetets syfte att diskutera möjligheten till analog 

tillämpning. För det aktuella avsnittets beskrivande delar har jag valt att endast använda mig 

av förarbetena till preskriptionslagen och Lindskogs omfattande verk. Med tanke på avsnittets 

omfattning och förhållandet till övriga delar anser jag att det inte finns något behov av en 

bredare bas för insamling av material.   

 
Frågan om LM och att analogt tillämpa 36 § 2 st. KtjL har inte specifikt varit föremål för 

någon uttrycklig behandling inom den rättsvetenskapliga doktrinen. Den har endast nämnts i 

korta drag eller som en mycket liten del av en framställning med fokus på att belysa den ur ett 

betydligt vidare perspektiv och i ett sammanhang där några definitiva ställningstaganden är 

svåra att utläsa.21 Merparten av den doktrin som använts är därför av generell karaktär och 

                                                
17 Se t.ex. Peczenik, 1995, s. 242.  
18 Se t.ex. Lehrberg, 2001, s. 144; Strömholm, 1996, s. 460 och Frändberg, 1973, s. 76, 123 och 128. För dess 

generella roll som auktoritetsskäl, se t.ex. Peczenik, 1995, s. 215.   
19 Ds B 1975:2, Ds Bo 1982:4, SOU 1990:9, SOU 1994:90, prop. 1993/94:214, prop 1994/95:166.    
20 Se prop. 1994/95:166 och förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.   
21 Se t.ex. Ashton och Elfström, 2012, s. 146-147 som uttryckligen behandlar ungefärliga prisuppgifter samt 

Bengtsson, 2013, s. 25 som behandlar det i en kontext där han mer övergripligt diskuterar en generell 
utvidgning av KtjL. Se även nedan avsnitt 5.1.  
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syftar istället till att – som ovant nämnts – beskriva och sammanställa olika 

rättsvetenskapsmäns uppfattning om hur analogier kan genomföras.  

 
2 Ett utgångsläge 
 
Innan vi kan gå vidare till framställningens senare delar är det relevant att kort behandla några 

för detta arbete givna utgångspunkter. Arbetets syfte är som tidigare nämnt att utreda 

förutsättningarna för att analogt tillämpa 36 § 2 st. KtjL på ungefärliga prisuppgifter som ges i 

samband med en förrättning hos LM. Med stöd av det relativt nya avgörandet från MÖD kan 

det konstateras att det aktuella rättsläget är beskaffat så att det inte finns någon uttrycklig 

reglering som medger enskilda en rätt till nedsättning, inte heller finns det någon möjlighet att 

analogt tillämpa 36 § 2 st. KtjL.22 Hädanefter väljer jag att hänvisa till detta avgörande såsom 

”Prisuppgiftsmålet”.   

 
MMD i Växjö hade att bedöma ett fall där LM i Malmö den 25 juni 2015 fattade ett beslut om 

fastighetsbildning som bland annat innefattade fastighetsbestämning och inträde i en 

gemensamhetsanläggning.23 En av sakägarna, i det här fallet klaganden, hade åtagit sig att stå 

för den kostnad som skulle uppstå med anledning av dessa två åtgärder. LM hade sedan vid 

två tillfällen uppgett ungefärliga prisuppgifter för bestämningen som uppskattades sluta på 10 

000-15 000 kronor. Kostnaden för bestämningen kom sedan att faktureras med ett belopp som 

översteg takpriset på 15 000 kronor. Klaganden skulle även stå för den kostnad som uppstod 

med anledning av inträdet i gemensamhetsanläggningen, det totala belopp som slutligen 

fakturerats klaganden uppgick därför till 28 487,50. Domstolen hänvisade till tidigare praxis 

och konstaterade att 17 250 (15 000 x 1,15) utgjorde takpris för den aktuella bestämningen, 

om denna summa sedan drogs från det totala faktureringsbeloppet återstod 11 237,50 som var 

att hänföra till åtgärden att handlägga inträdet till anläggningen.24 LM hade dock i en av 

delfakturorna angivit att kostnaden för anslutningen uppgick till 4 550 kronor. Med 

utgångspunkt i ett takpris som beräknats genom analog tillämpning av 36 § 2 st. KtjL kunde 

domstolen konstatera att klagandens fakturerats 6 687,50 ((28 487,50 – 17 250) – 4 550 = 6 

687,50) kronor utöver vad han hade skyldighet att betala. Nedsättningsanspråket var 

preciserat till 4 112,50, vilket domstolen ansåg som skäligt med hänsyn till att det fakturerade 

beloppet överstigit betalningsskyldigheten med 6 687,50 kronor. 

                                                
22 MÖDs dom 2016-09-14, mål nr F 2187-16.  
23 MMD F 3692-15.  
24 Som tidigare praxis hänvisas i domskälen till Hovrätten för Västra Sverige i mål Ö 3303-07 (RH 2007:81) och 

MÖD 2013:15.  
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Målet överklagades av LM till MÖD som valde att meddela prövningstillstånd. Domstolen 

valde sedan att avgöra frågan med ledning från ett avgörande från HD som gällde frågan om 

preskriptionslagens bestämmelser om näringsidkares fordran mot konsumenter är analogt 

tillämplig på fordran som avser förrättningskostnader, hädanefter hänvisar jag till avgörandet 

såsom ”Preskriptionsmålet”.25 I det aktuella målet konstaterade HD att LM inte är att anse 

som en näringsidkare i förhållande till enskilda, därmed var de specifika bestämmelserna i 

preskriptionslagen inte tillämplig på denna typ av fordran.26 MÖD anslöt sig i stora delar till 

bedömningen i preskriptionsmålet och motiverade ett bifall av överklagande med hänvisning 

till att ”begreppet ’näringsidkare’ torde ha samma innebörd i KtjL som i preskriptionslagen”. 

LM skulle därför inte betraktas som en näringsidkare i förhållande till en enskild och den 

lösning som stipuleras i 36 § 2 st. KtjL ska därför inte tillämpas på fall som rör ungefärliga 

priser inom fastighetsbildning. Avgörandet överklagades inte till HD trots att MÖD lämnade 

sådant medgivande.27 

 
Med tanke på avgörandet i MÖD förefaller det som att detta arbete har potential till att sluta 

här. Domstolens medgivande till att klaga på domslutet kan dock fungera som katalysator för 

en mer öppen diskussion kring olika potentiella lösningar som tolkningsutrymmet ger upphov 

till. Frågan om LM:s prissättning är nämligen ett oreglerat fall som definitivt är aktuellt på så 

sätt att det är en situation som är allmänt förekommande och som är i behov av ett besked om 

huruvida det finns en lämplig lösning att tillämpa.28 Efter en snabb översikt av de avgöranden 

som producerats rörande denna fråga kan det även konstateras att rättstillämpningen verkar en 

aning motstridig rörande om vilken riktning som bör utgöra gällande rätt. Det kan – med en 

smula ironi – uttryckas som att avgörandenas spridning över rättsordningens koherenskarta 

kan liknas med vad som blir resultatet om man kastar en näve ris i motvind. I vissa 

avgöranden valde underrätterna att grunda sina domskäl på Preskriptionsmålet redan innan 

MÖD avkunnat dom i det ovan angivna målet rörande förrättningskostnader.29 Vissa beaktade 

                                                
25 Se NJA 2013 s. 980.  
26 Jag har inte för avsikt att närmare analysera den analoga bedömningen i detta fall, avgörandet används istället 

som en del av en sammanhängande argumentation där omständigheterna i det aktuella fallet är mer relevanta 
än det specifika utfallet. 

27 Se 5 kap. 5 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar.  
28 Den aktuella frågeställningens relevans betonas av det faktum att LM verkar ha en benägenhet att överskrida 

prisuppgifter utan att informera sakägaren om ökningen, se t.ex. MMD i F 140-14, F 340-14, F 6373-15 och 
F 3860-12.  

29 Se exempelvis MMD i F 140-14, F 6373-15 och F 340-14. 
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inte konsumentlagstiftningen över huvud taget.30 Under samma tid valde dock MÖD att inte 

beakta Preskriptionsfallet och delvis lämna öppet för att konsumentperspektivet bör spela roll 

vid en lantmäteriförrättning – dessa avgöranden framstår dock som aningen oklara då 

domstolens avgörande inte är direkt beroende av ett specifikt resonemang kring 36 § 2 st. 

KtjL.31 Onekligen kan dock konstateras att det råder en viss oenighet inom rättstillämpningen 

kring frågan huruvida ett konsumentperspektiv ska anläggas vid lantmäteriförrättningar eller 

inte; vilket inte kan anses särskilt lämplig ur ett rättssäkerhetsperspektiv.32 Vad som även kan 

uppfattas en aning otillfredsställande är att MÖD, som för övrigt för ett näst intill identiskt 

resonemang som MMD,33 inte utformar sina domskäl på ett sådant sätt att läsaren kan härleda 

dess bedömning till någon särskild tolkningsmetod. Det enda som kan utläsas är att domstolen 

konstaterar att KtjL inte är analogt tillämplig med hänvisning till ett prejudikat från HD där 

det fastslås att LM inte kan ses som näringsidkare i preskriptionslagens mening. Enligt min 

åsikt lämnar detta avgörande många frågeställningar obesvarade. Med detta arbete avser jag 

därför, som tidigare nämnt, att utreda vilka resultat som skulle kunna bli aktuella genom att 

tillämpa en i litteraturen förspråkad metod för analog lagtolkning. För att kunna besvara mitt 

syfte fordras det därför att jag i nästa avsnitt presenterar några generella utgångspunkter för 

analogin såsom tolkningsverktyg samt redogör för sådana omständigheter som jag finner 

relevanta för den fortsatta framställningen. 

 
3 Att tolka rätten 
 
Kanske går det säga att det huvudsakliga syftet med juridiken är att tolka rättsregler och 

fastställa gällande rätt.34 För tillfället är den rättsliga utgångspunkten att enskilda inte åtnjuter 

det i 36 § 2 st. KtjL stipulerade skyddet vid fastighetsbildning. Men för rättsdogmatikern finns 

det utrymme att rikta sin uppmärksamhet mot det aktuella avgörandet och inom ramen för 

gällande rätt analysera och eventuellt argumentera för olika teoretiska lösningar som rätten 

erbjuder. 35  Följande avsnitt syftar till att presentera, motivera och avgränsa det 

tolkningsverktyg som sätter ramen för uppsatsens juridiska argumentation.  

 
                                                
30 Se t.ex. MMD i F 3105-13, här hade klaganden dock inte framfört något särskilt yrkande på att KtjL skulle 

tillämpas analogt. 
31 Se exempelvis MÖD i F 9918-14, F 1201-15 och F 12054-14.  
32 Oenigheten konstateras även av MMD i F 340-14. Att praxis på området även historiskt sett inte varit entydig 

konstateras av Hovrätten för Västra Sverige redan i RH 2007:81.  
33 Jfr resonemanget i MÖD F 2187-16 med MMD F 340-14. 
34 Jfr Peczenik, 1995, s. 5. 
35 Se Peczenik, 1995, s. 313. Se även Ekelöf, 2016 s. 93 om vikten av att separera analysen från 

argumentationen.   
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3.1 En given avgränsning 
Som modell för den juridiska analysen står alltid ett fall av juridisk betydelse där tolkaren 

genom en särskild arbetsprocess argumenterar för att en särskild lösning ska tillämpas på det 

aktuella fallet. I arbetsprocessen att tolka och fastställa gällande rätt har denne ett antal 

verktyg till sitt förfogande som – beroende på omständigheterna i det specifika fallet – blir 

mer eller mindre relevanta för argumentationen kring en rättsregels slutliga 

tillämpningsområde. För det är just tillämpningsområdet för den aktuella lösningen som vi 

söker och önskar att fastställa genom en välgrundad argumentation. Hur vi väljer att utforma 

argumentationen beror till stor del på hur det aktuella fallet är beskaffat. Om det vid en första 

anblick framstår som uppenbart att det finns en regel vars tillämpningsområde omfattar det 

aktuella fallet så fordras det vanligtvis ingen utförlig argumentation, man brukar då säga att 

fallet omfattas av bestämmelsens kärnområde och det är uppenbart att den ska tillämpas. Om 

det däremot vid en bokstavstolkning framstår som tveksamt om det aktuella fallet över huvud 

taget ryms inom bestämmelsens allra yttersta gränser blir frågan om det är möjligt att 

argumentera för en extensiv tolkning. Det brukar ofta talas om lätta eller svåra fall, de lätta 

fallen omfattas utan tvekan av bestämmelsen, medan de svåra fallen fordrar en mer utförlig 

analys och argumentation. 36  Det råder delvis skilda meningar bland juridiska skolade 

författare gällande tolkningen av fall där det inte rör sig om att utvidga en rättsregels 

tillämpningsområde.37 Men detta arbete syftar till att presentera en metod som ska användas 

just vid utvidgning av en lagregels tillämpningsområde och därmed blir det inte aktuellt att 

närmare redogöra för denna del av tolkningsprocessen. Som exempel blir det föga relevant att 

med utgångspunkt i en textuell tolkning av 36 § 2 st. KtjL argumentera för att regelns 

tillämpningsområde även omfattar förrättningskostnader och förhållandet mellan LM och 

enskilda;38 att så skulle vara fallet har redan avfärdats av rättsskipningen och jag finner ingen 

anledning att ifrågasätta denna slutsats.39 Därmed blir det främst aktuellt att presentera en 

                                                
36 Peczenik benämner det som ”rutinfall” eller ”svåra” fall, Ekelöf talar om ”ordinära” eller ”säregna” och 

Hellner om ”säkra” eller ”tvivelaktiga” och ”kontroversiella”, se Peczenik, 1995, s. 289; Ekelöf, 2016, s. 97 
och Hellner, 1994 s. 72 ff.    

37 Se t.ex. Ekelöf, 2016 s. 94 ff. och den teleologiska tolkningsmetod som han förespråkar. Se även Ekelöf, 2016 
s. 110 om olika tolkningsmetoder. Jfr även Peczenik, 1995 s. 367 ff. Se även Hellner, 1994 s. 77 ff. om att 
det finns två skilda grunduppfattningar om lagtolkning.   

38 För en närmare redogörelse för innebörden av de olika metoderna, se t.ex. Peczenik, 1995, s. 330 ff. 
39 Se exempelvis RH 2007:81, MÖD 2013:15 och MÖD F 2187-16.  
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modell som omfattar analoga resonemang i syfte att skapa en ny generell regel som kan 

tillämpas på fall som utan tvekan befinner sig utanför regelns tillämpningsområde.40 

 
3.2 Några utgångspunkter 
I regeringsformen föreskrivs att all offentlig makt utgår ifrån folket samt att den utövas under 

lagarna.41 Genom fria val väljer den röstberättigade delen av den svenska befolkningen vilka 

som i egenskap av riksdagsledamöter ska företräda dem i såväl den beredande som beslutande 

fasen av lagstiftningsprocessen, därmed är det folket som indirekt avgör den svenska 

rättsordningens inriktning och utveckling.42 Domstolarna står sedan för rättskipningen i de fall 

där det uppstår ett behov av att vidare tolka och definiera de olika rättsreglernas innebörd. I 

sitt arbete har domstolarna att förhålla sig till de ramar som lagstiftaren uppställt och hela 

processen sker med utgångspunkt i allas likhet inför lagen.43 Den svenska rättsordningens idé 

tar alltså utgångspunkt i att grunden för all tolkningen av den materiella juridiken bör vara det 

allmännas uppfattning. Häri ligger grundstommen för demokratins förankring i det juridiska 

systemet och därmed legitimeringen av rättstillämparens tolkningsresultat. Därmed bör en 

allmän utgångspunkt vara att all lagstiftning sker mot bakgrund av ett syfte. 44  Ett 

övergripande mål kan antas vara att de regler som vi har att förhålla oss till är 

ändamålsinriktade och illustrerar det allmännas vilja att förverkliga ett visst 

samhällstillstånd.45 Svensk lagstiftning innehåller dock inte mycket generella bestämmelser 

avsedda att tillämpas på fall av varierad karaktär.46 Vi har dock som utgångspunkt att utveckla 

ett rättssystem där enhetlighet, likabehandling, transparens och koherens utgör fundamentala 

utgångspunkter. Genom att tolka och tillämpa rättsregler med hjälp av vedertagna 

tolkningsmetoder önskar vi uppnå ett visst funktionellt samband mellan rätten och den 

allmänna uppfattningen om vad rätten bör vara. Den eftersträvade funktionen kan komma till 

uttryck i olika situationer och därmed vara gemensam för flera fall inom olika rättsområden. 

Därmed blir det aktuellt att i vissa lägen söka sig utanför en regels egentliga 

tillämpningsområde och hämta härledning ur tolkningsverktyg som innefattar mer komplexa 

analyser i syfte att analysera och konkretisera den effekt vi eftersträvar genom att tillämpa 

                                                
40 Se Peczenik, 1995, s. 338 ff. Se även Strömholm, 1996 s. 457 som illustrerar en bestämmelses språkliga 

betydelseområde genom en figur bestående av två koncentriska cirklar där analogislutet är klara fall som inte 
ryms inom cirklarnas omfång. 

41 1 kap. 1 § 1 och 3 st. RF.  
42 1 kap. 4 § 1-2 st. samt 3 kap. 1 § 1 st. RF.  
43 1 kap. 8 § och 1 kap. 9 § RF. 
44 Jfr Hellner, 1994, s. 78.  
45 Se t.ex. Frändberg, 1973, s. 75 ff.  
46 Se t.ex. Ekelöf, 2016 s. 101.  
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regeln.47 Ibland kan det nämligen konstateras att enskilda reglers funktionella betydelse 

sträcker sig utanför dess egentliga tillämpningsområde. Här blir det istället aktuellt för 

rättstillämparen att söka sig utanför den språkliga tolkningen av bestämmelsen – i det här 

fallet 36 § 2 st. KtjL – och söka lösningen för det aktuella fallet genom en mer teleologiskt 

inriktad tolkningsmetod.48 

 
3.3 Teleologisk tolkning och fastställandet av lagreglers ändamål      
Något bör då nämnas om teleologi och den teleologiska tolkningsmetodens förhållande till 

den analoga. Peczenik menar att den teleologiska tolkningsmetoden konstruerar en juridisk 

argumentation som utgår från en rättsregels ändamål samt dess funktionella betydelse för att 

förverkliga ett visst samhällstillstånd. Lehrberg talar även om att en teleologisk 

tolkningsmetod främst har att beakta ändamålet med den aktuella lagregeln. Det fastställda 

ändamålet konstituerar sedan den funktion som lagen kan antas ha.49 För att fastställa en 

regels ändamål fordras det att tolkaren inledningsvis utgår ifrån de fall där den uttryckligen 

tillämpas – så kallade klara fall. Härigenom får denne en bild av vilka effekter tillämpningen 

av bestämmelsen får i praktiken och utifrån detta kan sedan härledas vad som man önskar 

åstadkomma genom att tillämpa bestämmelsen – alltså bestämmelsens ändamål.50 Enbart 

detta förfarande kan lämna tolkaren relativt intetsägande slutsatser rörande en regels ändamål, 

denne kan därför behöva komplettera sitt tolkningsunderlag med sådant material som kan ge 

ytterligare ledning i fråga om ändamålet. I det avseendet föreligger det enligt Peczenik två 

olika inriktningar för den teleologiska argumentationen. Den ena är den subjektivteleologiska 

metoden som vid fastställandet av en rättsregels ändamål fäster stor vikt vid lagstiftarens vilja 

och därmed de förarbeten som upprättats i samband lagstiftningsprocessen. Den andra är den 

objektivteleologiska metoden som istället för lagens förarbeten, som i sig utgör en kodifiering 

av lagstiftarens intentioner, använder sig av objektiva sak- och auktoritetsskäl som bas för 

argumentationen.51 Lehrberg menar att genom studier av förarbeten kan rättstolkaren skaffa 

sig en uppfattning om det syfte som lagen hade vid sin tillkomst (min kursivering), men detta 

syfte behöver inte alltid sammanfalla med bestämmelsens ändamål och faktiska effekter i 

                                                
47 Jfr t.ex. Peczenik, 2005, s. 205 ff. om att analogin som tolkningsverktyg ökar koherensen inom rätten. Se även 

Frändberg, 1973, s. 75-78 om rättsregler som ett medel för att uppnå ett visst samhällstillstånd.  
48 Strömholm menar att analogier blir aktuellt vid fall som ”inte utan våldförande på språket kan passas in under 

regeln”, se Strömholm, 1996, s. 437 och 457. Jfr även NJA 1994 s. 480.  
49 Lehrberg, 2004(2001) s. 143-144.  
50 Se t.ex. Lehrberg, 2004(2001), s. 144. Se även Hellner, 1994, s. 73. Med effekter avser jag rättsföljder.  
51 Se Peczenik, 1995 s. 362 ff.  
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praktiken.52 Han menar därför att den teleologiska tolkningsmetoden till sin karaktär är 

objektiv i den bemärkelsen att ändamålet inte behöver vara strikt bunden till vad som uttalats i 

lagmotiven.53 

 
Vad som blir intressant för denna framställning är hur den teleologiska tolkningen förhåller 

sig till den analoga. Ska någon av metoderna ges tolkningsföreträde eller är de integrerade i 

varandra på ett sådant sätt att de kompletterar varandra i fall där en lösning inte ens kan 

härledas ur den mest extensiva tolkning. Peczenik menar att ett klassiskt svar på den frågan är 

att den teleologiska metoden bör tillgripas som en sista utväg då varken den bokstavstrogna, 

logiska, systematiska eller historiska metoden ger någon lösning för det aktuella fallet. Den 

bör istället vidtas som ett komplement vid en analog eller reducerande tolkning och uteslutas 

vid en extensiv eller restriktiv.54 Den analoga tolkningen kan alltså kompletteras genom att 

låta argumentationen innehålla vissa teleologiska inslag. Lehrberg verkar även han vara av 

den uppfattningen att en teleologisk tolkningsmetod kan vara vägledande vid hanteringen av 

oreglerade fall och fastställandet av en regels ändamål. Hellner menar att tolkningen till viss 

del alltid måste vara teleologisk då det får förutsättas att varje regel tillkommer med 

utgångspunkt i ett särskilt syfte.55 Vidare menar han att i situationer då HD har att avgöra en 

principiellt viktig fråga kan det förutsättas att teleologiska aspekter regelbundet beaktas.56 En 

annan stark förespråkare av teleologiska ändamålsskäl vid analog tolkning är Åke Frändberg. 

Han ställer upp en relativt svårhanterad teori om hur analoga normer konstrueras och tar 

utgångspunkt i en arbetsprocess där normrelationerna illustreras genom en omfattande 

användning av mängdlära. Grunddragen för hans teori presenteras och kommenteras i avsnitt 

3.6.   

 
3.4 Närmare om analogin som verktyg inom rättsdogmatiken 
Det finns principer som konstituerar grundtankarna för den funktionella inriktning vi önskar 

att vår demokratiska rättsordning ska ha. Dessa principer kan ibland skapa juridiska dilemman 

i situationer där den reglerade rätten inte har en uttrycklig lösning att erbjuda. Frändberg 

menar att särskilt två principer skapar ett behov av att rättsskipningen ska kunna lösa fall 
                                                
52 Jfr även Strömholm, 1996 s. 369 om att en bestämmelses innebörd inte nödvändigtvis behöver sammanfalla 

med dess ändamål eller syfte. Jag är dock inte helt säker på att dessa två är helt överens om de olika 
begreppens betydelse och inbördes förhållanden. Det framstår dock som att båda vill betona det faktum att en 
bestämmelses syfte – som det beskrivs i förarbeten – inte alltid behöver sammanfalla med dess egentliga 
innebörd och tillämpningen i praktiken.   

53 Lehrberg, 2001. s. 144.  
54 Peczenik, 1995 s. 366.  
55 Jfr ovan avsnitt 3.2. 
56 Hellner, 1994, s. 78 ff.  
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genom att tillämpa lagregler analogt, dessa är lojalitetsprincipen och principen om att en 

domare inte får avvisa en talan på den grunden att den rättsliga bedömningen är oklar eller att 

regler saknas, det så kallade non liquet-förbudet. Enligt lojalitetsprincipen ska rättstillämparen 

förhålla sig lojal till den på demokratiska grunder tillsatta lagstiftaren och de överväganden 

som denne gjort och presenterat i sådant material som är legitimt att lägga till grund för 

tolkningen.57 Utöver dessa två påverkar även principen om rättvisa och att såväl lika som 

liknande fall ska behandlas lika, enligt Frändberg det så kallade analogitänkandet. 58 

Principerna skapar tillsammans ett behov av ett arbetsverktyg som ger rättstillämparen 

utrymme att i vissa fall analysera en i lag reglerad lösning och tillämpa den på oreglerade fall 

som påvisar avgörande likheter med de fall som uttryckligen omfattas av regeln.59 Analogin 

utgör i dessa fall en viktig beståndsdel i konstruktionen av ett rättssystem med utgångspunkt i 

likformighet och rättvisa.60 Peczenik menar att det rör sig om ”egentliga luckor” i lagen som 

är ”juridiskt väsentliga” eftersom dessa inte kan fyllas genom sedvanliga utfyllnadsregler. 

Han benämner det som ”regleringsluckor” som bör kunna fyllas genom en väl avvägd 

laganalogi där tillämparen söker väsentliga likheter mellan fall.61     

 
Följande avsnitt syftar till att presentera grunderna för laganalogin som tolkningsmetod och 

ge läsaren de teoretiska utgångspunkter som krävs för att tillgodogöra sig det mer analytiska 

resonemanget som löpande förs genom hela uppsatsen, men kanske särskilt i de avslutande 

avsnitten 6 och 7. 

 
3.4.1 Väsentliga likheter mellan fall 
Av föregående kapitel går det konstatera att ungefärliga prisuppgifter inom 

lantmäteriförrättningar otvivelaktigt faller utanför 36 § 2 st. KtjL; det är ostridigt att det inte 

existerar någon möjlighet att språkligt ”klämma” in dessa fall även genom en väldigt extensiv 

tolkning. Dessa fall ligger alltså utanför tillämpningsområdet för den aktuella bestämmelsen.62 

Ekelöf redogör för vad han menar är en bedömning av vad som vid en normal, restriktiv eller 

extensiv tolkning faller utanför lagtextens tillämpningsområde. Sådana fall som inte ens med 

stöd av den mest extensiva tolkning kan rymmas inom bestämmelsens ordalydelse får bli 

                                                
57 Frändberg, 1973, s. 159, som exempel nämner han den flitiga användningen av lagförarbeten. Jfr ovan avsnitt 

4.2.   
58 Frändberg, 1984, s. 15. Se även Strömholm, 1996, s. 414 och 459 samt Peczenik, 1995, s. 342. Jfr 1 kap. 9 § 

RF.   
59 Frändberg, 1973, s. 161. Se även Strömholm, 1996. 
60 Strömholm, 1996, s. 457-458. Se även Hellner, 1994 s. 110-111.   
61 Peczenik, 1995, s. 345 ff.  
62 Jfr Strömholm, 1996 s. 457.  
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föremål för analogiöverväganden. Han menar även att fullföljandet av en sådan tolkning 

förutsätter starka ändamålsskäl; liknelserna mellan de olika fallen bör vara av sådan art att 

resultatet av analogin inte framstår som en godtycklig slutsats utan förankring i något allmänt 

intresse.63 En analogi som vilar på starka ändamålsskäl bidrar istället till utformningen av ett 

koherent system av rättsregler med likhetsprincipen som utgångspunkt. Strömholm tar 

utgångpunkt i ett resonemang som liknar Ekelöfs. Han menar att i en situation där tolkaren 

hämtar sin argumentation utanför det rent språkliga så söker denne väsentliga kännetecken 

istället för ytliga egenskaper hos de fall som regeln är avsedd att tillämpas på.64 För att så ska 

vara fallet fordras att argumenten har sin grund i en tolkningsmetod som närmare analyserar 

den aktuella bestämmelsens subjektiva funktion.65 Utifrån resultatet av den analysen får 

tolkaren väga likheterna med det fall som uttryckligen regleras av den aktuella bestämmelsen 

med det oreglerade fall som ska lösas. Som ett led i strävan efter att skapa koherens inom 

rätten blir det alltså aktuellt med att försöka fastställa vad som kan läggas till grund för den 

likhetsbedömning som avgör om analogin är möjlig. Strömholm menar att det finns vissa 

grundkrav som måste var uppfyllda för att en diskussion kring analogi över huvud taget ska 

bli aktuell. Det är krav på att det dels finns en någorlunda preciserad och till sitt 

tillämpningsområde inskränkt lösning, dels att det finns fall som inte är reglerade men som till 

sin karaktär påminner om dem som lösningen avser, dels att man kan argumentera för att den 

lånade lösningen är lämpligare än att fallet förblir ”olöst”. Han nöjer sig dock inte där, utöver 

dessa krav fordras det även att det finns en eller flera väsentliga likheter som inte upphävs av 

någon avgörande olikhet.66 Att en olikhet inte får vara avgörande kan tolkas som att det inte 

föreligger något direkt hinder mot att det i teorin föreligger vissa olikheter.67 Evers beskriver 

detta som att rättstillämparen har att värdera likheterna och olikheterna, om värderingen 

resulterar i att förutsättningarna i det reglerade och det oreglerade fallet är tillräckligt lika kan 

denne argumentera för att även rättsverkningarna bör vara likartade.68        

 
Tolkaren söker alltså efter likheter mellan olika fall som visar på att ändamålet med den 

aktuella regeln blir relevant även i det oreglerade fallet med hänsyn till de rättsverkningar som 

aktualiseras om regeln tillämpas.69 I och med ändamålskravet uppstår även ett krav på 

                                                
63 Ekelöf, 2016, s. 95 och 105.  
64 Strömholm, 1996, s. 437.  
65 Jfr Strömholm, 1996, s. 459.  
66 Strömholm, 1996, s. 459, vad som ska beaktas är alltså lagrummets funktion. Se även Hellner, Hager och 

Persson, 2015, s. 27.     
67 Jfr nedan avsnitt  5.1 och 6.2.  
68 Evers, 1993, s. 77-78.  
69 Jfr ovan avsnitt 3.3. vad gäller teleologisk tolkning och förhållandet mellan ändamål och effekter.  
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relevans, eller ett krav på väsentlighet som Strömholm väljer att benämna det. Detta krav får 

den innebörden att en strikt uppräkning av alla överensstämmande faktorer framstår som föga 

värd i ett sammanhang där en regels syfte och funktion illustrerar den teoretiska infrastruktur 

som förbinder olika fall under en gemensam regel. En systematisk arbetsgång för att fastställa 

likheter och olikheter i samband med analogiöverväganden kan enligt Strömholm brytas ned 

till tre delmoment. Det första momentet består av att i förarbeten söka uttalanden som visar 

vad lagstiftaren hade för syfte med den aktuella bestämmelsen.70 Det andra momentet utgörs 

av en prognostiserande fas där man föreställer sig vilka konsekvenser som den aktuella regeln 

kommer få vid en tillämpning på det aktuella fallet. Avslutningsvis genomförs en common-

sense-präglad vägning av likheter och skillnader mellan lagregelns rättsfaktumled och 

förhållandena i det fall där lösning saknas.71 Som tidigare nämnts talar Peczenik om att 

laganalogin som tolkningsverktyg syftar till att fylla luckor i rättsordningen. Han ställer även 

upp ett par förutsättningar som tillsammans konstituerar innebörden av en fullföljd laganalogi. 

Den inledande förutsättningen som måste föreligga är att det rör sig om ett fall som befinner 

sig utanför den aktuella bestämmelsens språkliga betydelseområde, fallet ska dock ändå 

kunna bedömas med beaktande av bestämmelsen eftersom denna reglerar fall som väsentligen 

liknar det aktuella. Väsentlighetsbedömningen består sedan av en avvägning mellan olika skäl 

och motskäl där han betonar den teleologiska tolkningens betydelse.72 

 
3.4.2 Frändberg om analogi mellan normer 
Med anledning av dess särskilda uppställning och begreppsanvändning väljer jag att behandla 

Frändbergs modell i ett separat kapitel. I stora drag påminner hans metod om vad som 

presenterats ovan, men han väljer att uttrycka sig i andra termer och utgå från delvis andra 

premisser. Enkelt uttryckt kan man säga att istället för att konstruera analoga resonemang 

utifrån väsentliga likheter mellan specifika fall utgår Frändberg från relationer mellan normer 

och en teori om att skapa en subsumtionsnorm som är analog till en annan basnorm.73  

 
Något förenklat kan normer förstås som föreställningar om ett visst handlande som 

tillsammans konstituerar ett sammanhängande system av underförstådda förhållningsregler. 

Normer utgör alltså handlingsregler som tillskrivs en rättslig innebörd om de ansluter till ett 

                                                
70 Strömholm, 1996, s. 460. 
71 Strömholm, 1996, s. 460.  
72 Peczenik, 1995, s. 352.  
73 Se Frändberg, 1973 s. 83-85 och 89 ff.   
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juridiskt system. Dessa föreställningar ligger sedan till grund för utformningen av de 

materiella delarna i ett rättssystem.74  

 
Utgångspunkten för hans modell är som sagt att en analogirelation egentligen utgör en 

relation mellan normer som i sin tur är relaterade till rättsfall.75 Med rättsfall och fall (min 

kursivering) avser Frändberg samma sak som jag beskrev ovan under avsnitt 1.3, nämligen en 

situation bestående av olika rättsfaktum. Begreppen fall och rättsfaktum utgör den centrala 

stommen i Frändbergs modell, därutöver blir det även relevant att stifta sig bekantskap med 

begreppet rättsgrund.76 För att kort sammanfatta hans resonemang kan man säga att rättsfall 

utgör rättsfaktum som faller under en särskild norm, i sin tur är normen motiverad utifrån en 

eller flera rättsgrunder. Han beskriver det som att om ”om normen n efterlevs med avseende 

på fallet f, så uppnås det önskvärda samhällstillståndet t”. Rättsgrunden utgör alltså de 

omständigheter som motiverar att vi vill uppnå det önskade samhällstillståndet. 77 

Arbetsprocessen att fastställa en regels rättsgrund och skaffa sig en bild av lagstiftarens 

föreställning om vilka samhällstillstånd som är önskvärda är många gånger såväl komplicerad 

som förenad med ett tvetydigt resultat. Frändberg är dock av den uppfattningen att det går att 

relatera ett idealt samhällstillstånd till varje enskild regel.78      

 
En konkretisering av denna uppställning i förhållande till mitt arbete kan se ut som följande: 

Vi vet att en given regel i KtjL är tillämplig på vissa i lagen angivna fall, f. Vi vet även att 

denna regel har sitt ursprung i en basnorm, n, som efterlevs genom tillämpandet av den 

aktuella regeln, r. På så sätt uppnår vi det önskvärda samhällstillståndet, t, att konsumenter 

ska känna trygghet i förhållande till en prisuppgift från en näringsidkare.79 Genom att söka 

efter de rättsgrunder som motiverade införandet av 36 § 2 st. KtjL kan vi därmed, genom vad 

som kan liknas vid en efterkonstruktion, konkretisera den norm som ska stå modell för 

tillskapandet av den analoga subsumtionsnormen, n’. Frändberg benämner detta som 

regelkonstruktion.80 Låt säga att vi har en situation av juridiskt intresse, f’, som berör en 

ungefärlig prisuppgift från LM och därmed inte utgör ett rättsfaktum enligt basnormen n, det 

är alltså inte ett fall, f, som regleras av 36 § 2 st. KtjL. Det vi önskar utreda är om f’ påvisar 
                                                
74 Se t.ex. Frändberg, 1973, s. 64, samt Strömholm, 1996, s. 185 ff.   
75 För normrelationer, se även Strömholm, 1996, s. 194 ff.  
76 Ett rättsfaktum kan enligt Frändberg benskrivas av en situation som är ett resultat av en mängd omständigheter 
77 Frändberg, 1973 s. 53 och 75.   
78 Frändberg, 1973 s. 76.  
79 Att definiera det önskvärda samhällstillståndet blir enligt min mening en fråga om den enskilda bestämmelsens 

generaliseringsgrad. 36 § 2 st. KtjL ger uttryck för ett relativt specifikt ändamål som i sig utgör en mindre 
beståndsdel av det komplex av regler som säkerställer konsumentens allmänna behov av skydd.  

80 Jfr Frändberg, 1973 s. 54-55 och 65 ff.  
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sådana likheter i förhållande till f att det motiverar att utifrån basnormen n konstruera den 

analoga subsumtionsnormen n’. Om en domstol81 väljer att förfara på detta sätt utvidgas n:s 

rättsfaktummängd och den analoga normen n’ skapas.82 Vid tillskapandet av n’ betonar 

Frändberg likhetsbedömningens finala karaktär och användandet av likhetskriterier som väljs 

med stöd av rättspolitiska överväganden, i det här fallet vilka ändamålsskäl som kommit till 

uttryck i lagens förarbeten.83 Som exempel vet vi att den basnorm som ligger till grund för 36 

§ 2 st. KtjL har en rättsfaktummängd som innefattar fall där en konsument står i relation till 

en näringsidkare och har som syfte att uppnå ett visst önskvärt samhällstillstånd. Det 

ifrågavarande fallet har alltså den egenskapen att den aktuella normen måste aktiveras för att 

detta samhällstillstånd ska kunna uppnås. Frågan blir helt enkelt om denna aktiverande 

egenskap återfinns även bland fall som inte omfattas av basnormens rättsfaktummängd, 

närmare bestämt fall som berör enskilda och LM. Uppnås det önskade samhällstillståndet om 

vi konstruerar en subsumtionsnorm som vi sedan tillämpar på dessa fall? Avgörande för den 

frågan blir om det med ledning ur rättspolitiska uttalanden går att finna gemensamma 

analogigrundande egenskaper mellan dessa fall som motiverar skapandet av en sådan norm.84  

 
Vid en närmare analys av Frändbergs modell kan den enskilde läsaren snabbt konstatera att 

den normskapande processen som jag beskrivit ovan utgör en påtaglig förenkling.85 Vad som 

ovan presenterats är en avgränsning till det som behandlar likhetsargumentationen och belyser 

metodens teleologiska inslag. Framställningens syfte – och därmed läsaren av densamma – är 

dock inte beroende av en mer utförlig behandling av normkonstruktionens teknikaliteter än 

vad som återges ovan.                  

 
3.4.3 Några uttryckliga exempel från rättstillämpningen 
Några avgöranden från HD belyser i allra högsta grad den frågeställning som behandlas i 

detta arbete. I NJA 2013 s. 1174 diskuterar HD möjligheten att analogt tolka reglerna i KtjL. 

Domstolen konstaterar här att lagens bestämmelser bör kunna tjäna som vägledning i fall där 

de ger uttryck för allmänna obligationsrättsliga principer. En viss restriktivitet bör dock 

iakttas med dem vars tillämpningsområde är starkt knutet till syftet att skydda den mer utsatta 

                                                
81 Med domstol får förstås den instans i rättskipningen som har mandat att utvidga en norms rättsfaktummängd, 

jfr Frändberg, 1973 s. 66.    
82 Frändberg beskriver det som att ett rättsfall antingen är ett rättsfaktum enligt n eller en situation som skulle 

kunna vara ett rättsfaktum enligt n, se Frändberg, 1973 s. 65.   
83 Frändberg 1973 s. 76, 123 och 128.  
84 Frändberg, 1973 s. 128.   
85 Se t.ex. Frändberg, 1973 s. 89 ff om de olika normrelationerna och s. 154 ff, om normgeneralisering och 

normavskiljning som det steg som följer efter likhetsargumentationen.    
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parten i ett rättsförhållande. Jag förstår domstolen som att i dessa fall blir det upp till tolkaren 

att bedöma om det fall som denne avser att överföra lösningen påvisar sådana likheter att 

motsvarande intresse gör sig gällande även där; om så är fallet föreligger inget hinder för 

analog tillämpning.  

 
I NJA 2012 s. 35 rörde frågan om andelar i en värdepappersfond är sådana tillgångar som 

med stöd av 5 kap. 1 § utsökningsbalk (1981:774) (UB) kan undantas från utmätning. 

Domstolen inleder med en uppräkning av sådana tillgångar som enligt bestämmelsen kan 

undantas och knyter dessa till det syfte som angetts i lagens förarbeten, nämligen att undanta 

sådan egendom som snabbt kan omsättas till pengar och användas för gäldenärens behov av 

skäligt underhåll.86 Frågan om andelar i värdepappersfonder kunde undantas avgjordes sedan 

utifrån en bedömning om det förelåg väsentliga likheter till de egendomstyper som uppräknas 

i 5 kap. 1 § UB. I målet fördes det även ett resonemang kring vilken betydelse det har att 

fondens tillgångar kunde vara knutna till olika finansiella instrument och därmed variera i 

värde över tiden. Domstolen fann att det saknade betydelse i sammanhanget och tillsammans 

med gäldenärens intentioner med placeringen utgjorde de irrelevanta olikheter. Vid 

avgörandet av en likartad fråga bekräftade HD denna arbetsmetod.87 Domstolen förde återigen 

ett uttryckligt resonemang kring syftet med bestämmelsen och prövade sedan väsentliga 

likheter och olikheter.  

 
3.5 Sammanfattning av avsnitt 3        
Som en kort sammanfattning av avsnitt 3 kan sägas att det i vissa delar råder delade meningar 

kring vad som utgör den lämpligaste metoden för tolkning av gällande rätt. Men vad som 

också framgår ganska tydligt är att det råder en påfallande enighet kring frågan om hur 

laganalogier kan genomföras. Den gemensamma uppfattningen verkar vara att 

utgångspunkten i alla lägen är en situation av juridiskt intresse som inte omfattas av en i lag 

reglerad lösning. Frågan huruvida det analogt går att tillämpa en lösning som inte uttryckligen 

reglerar detta fall får sedan ske med stöd av en teleologiskt inriktad likhetsargumentation. 

Resultatet blir en avvägning mellan relevanta likheter och olikheter där tolkningen blir 

ändamålsbaserad och sker med ett särskilt beaktande av syftes- och funktionsargument med 

stöd i rättspolitiska uttalanden. Detta arbetssätt bekräftas även av rättstillämpningen.   

  

                                                
86 Se SOU 1964:57 s. 237.  
87 NJA 2015 s. 839.  
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4 Väsentliga likheter mellan fastighetsbildning och 
konsumenttjänster 

 
Syftet med avsnitt 4 är att presentera de för uppsatsen specifika ändamål, funktioner och 

syften som aktualiseras och kan behandlas med hjälp av det ovan beskrivna 

tolkningsverktyget.  

   
4.1 Lantmäteriförrättning – en offentlig tjänst med privaträttsliga inslag 
 
Följande kapitel ska kort behandla den principiella frågan om uppdelningen mellan privaträtt 

och offentlig rätt. Avsnittet kommer även redogöra för lantmäteriförrättningen såsom tjänst 

för att överskådligt presentera några frågeställningar kring dess karaktär som är relevanta för 

att kunna tillgodogöra sig framställningen i uppsatsens senare delar.  

 
4.1.1 Uppdelningen mellan offentlig- och privaträtt 
Inledningsvis är det för diskussionen i arbetets senare delar nödvändigt med ett kortare 

resonemang kring uppdelningen mellan privaträtt och offentlig rätt. De olika komplex av 

rättsregler som faller under antingen den ena eller den andra kategorin är inte alldeles enkla 

att fastställa huruvida de verkligen är av antingen privaträttslig- eller offentligrättslig karaktär. 

Vissa påstår även att en sådan uppdelning kanske inte ens är möjlig att göra, om än nödvändig 

för den delen.88  

  
Grundläggande bestämmelser som ger viss härledning i frågan återfinns i RF och illustrerar 

en konstruktion där åtskillnaden mellan det allmänna och enskilda är central. Det allmänna 

som begrepp återkommer på många ställen inom svensk rätt och får anses omfatta den 

offentliga förvaltningen i form av stat, kommun och de särskilda 

förvaltningsmyndigheterna. 89  Enligt 1:8 RF ska statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter svara för den offentliga förvaltningen som kommer till uttryck 

genom ett vertikalt rättsförhållande mellan å ena sidan det allmänna å andra sidan enskilda. 

Förvaltningsmyndigheterna har sedan inom ramen för de uppgifter som ålagts dem särskilda 

maktbefogenheter som medger att de ensidigt och med bindande verkan kan besluta om något 

i förhållande till en enskild. 90  LM är förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

fastighetsbildning och därmed det offentliga organ som har en lagstadgad rätt att ensidigt 

                                                
88 Se t.ex. Madell, 1998, s. 41.   
89 Prop. 1975/76:209 s. 140.  
90 Se t.ex. 12:2 RF om myndigheternas självständighet vid beslutsfattandet.  
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pröva en ansökan.91 Myndighetsutövning kommer ofta till uttryck genom olika typer av beslut 

om tillåtlighet, dispens m.m. vars utfall är direkt beroende av den lagstiftning som är relevant 

för den aktuella frågan.92 Lagstiftningen som i dessa fall reglerar förhållandet mellan det 

allmänna och enskilda kan förenklat sägas utgöra det komplex av rättsregler som faller inom 

kategorin offentlig rätt. Samtidigt som de rättsregler som uteslutande tillämpas på det 

horisontella planet mellan enskilda och inte medger någon ensidig bestämmanderätt för någon 

av parterna fallen under kategorin privaträtt.  

 
4.1.2 Myndighetsutövning 
Ett för arbetet återkommande begrepp är myndighetsutövning. Någon preciserad och 

uttrycklig definition av myndighetsutövning är för tillfället inte upptagen i någon 

förvaltningsrättslig lagstiftning, begreppet har dock varit föremål för en utförlig diskussion 

genom åren och har frekvent återkommit i lagstiftningsarbetet. I föregångaren till dagens 

förvaltningslag definierades myndighetsutövning som:93  

 
”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”.  

 
I förarbetena till dagens förvaltningslag (1986:223) (FL) nämns att begreppet är så pass 

allmänt vedertaget att det inte längre är nödvändigt med en uttrycklig definition i lag, men att 

dess betydelse i sak skulle förbli oförändrad.94  Även fast innebörden av begreppet är 

oförändrat kan det konstateras att det inte är alldeles enkelt att finna någon exakt definition av 

dess fullständiga innebörd. Vid en översyn av det allmännas skadeståndsansvar konstaterade 

kommittén att det från förarbeten, doktrin och praxis kunde gå att separera ut följande sex 

beståndsdelar som utgjorde vissa hållpunkter för myndighetsutövningsbegreppet inom 

skadeståndsrätten.95  

 
- Det ska röra sig om en åtgärd som avgörs ensidigt av en förvaltningsmyndighet. 

- Åtgärden ska komma till stånd och få rättsverkningar i kraft av offentligrättsliga 

regler. 

                                                
91 Se t.ex. 2 § förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet och 2 kap. 2 § FBL.  
92 Se t.ex. att LM, om förutsättningarna föreligger, fattar ett fastighetsbildningsbeslut enligt 4 kap. 25 a § FBL 

samt att LM innan dess ska ha genomfört en obligatorisk lämplighetsprövning med stöd av 3 kap. där 
myndigheten har att bevaka allmänna intressen.     

93 Jfr 3 § 1 st. äldre förvaltningslagen, förvaltningslag (1971:290).   
94 Prop. 1985/86:80 s. 55.  
95 SOU 1993:55, s. 84 f.  
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- Åtgärden ska direkt eller indirekt leda till positiva eller negativa rättsverkningar 

för den enskilda. Det måste dock inte röra sig om ett bindande beslut.  

- Åtgärden ska vara ett uttryck för det allmännas maktbefogenheter gentemot 

enskilda. 

- Åtgärden ska vidtas av ett rättssubjekt som intar en sådan offentlig 

monopolställning att ingen enskild ska kunna vidta samma åtgärd med samma 

verkan. 

- Den enskilde ska inta en beroendeställning i förhållande till det allmänna.  

 
Att dessa kriterier kom till uttryck i samband med en översyn av skadeståndsrätten har ingen 

större betydelse. Begreppet myndighetsutövning får anses vara enhetligt på så sätt att dess 

innebörd inte varierar mellan olika delar av lagstiftningen.96 Man nämner dock att kriterierna 

lämpar sig bästa att tillämpas på fall där myndigheten på något sätt fattar ett beslut i 

förhållande till den enskilde. Jag tänker mig därför att de är väl lämpade att tillämpas på 

förhållandet mellan LM och enskilda då en ungefärlig prisuppgift endast kan bli aktuell i 

samband med att myndigheten fattar ett beslut enligt exempelvis FBL eller anläggningslagen 

(1973:1149) (AL) och därmed fullgör den förvaltningsuppgift som ålagts den.       

 
4.1.3 Lantmäteriförrättning – myndighetsutövning med privaträttsliga inslag 
En lantmäteriförrättning är till sin karaktär en speciell typ av uppdrag som det allmänna 

erbjuder enskilda fastighetsägare. Samtidigt som fastighetsbildningsprocessen onekligen 

innebär myndighetsutövning och är mycket domstolsliknande finns det delar av processen 

som visar på att det inte är allt för långsökt att dra paralleller till vad som gäller på 

privaträttens område.97   

 
En fråga om fastighetsbildning upptas efter ansökan till LM och prövningen huruvida den 

önskade åtgärden går att genomföra görs inom ramen för en lantmäteriförrättning, 2:2 FBL.98 

Det är alltså den enskilde som på eget initiativ ansöker hos myndigheten om att få genomföra 

en fastighetsbildningsåtgärd. Ansökan och den önskade åtgärden prövas sedan mot såväl 

formkrav som lämplighetsvillkor. Det är LM som prövar åtgärden mot bakgrund av aktuell 

lagstiftning och ikläder sig därmed rollen som prövningsmyndighet med befogenhet att 

                                                
96 Prop. 1975:78 s. 142.  
97 Se prop. 1993/94:214 s. 16 f. om att förrättningen i sin helhet utgör myndighetsutövning.  
98 Ansökan ska enligt huvudregeln vara skriftlig, men en muntlig ansökan kan i vissa fall accepteras, se 4:8 1 st. 

FBL.  
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avgöra huruvida den önskade åtgärden kan genomföras eller inte.99 Processen ska därför 

präglas av rättsäkerhet och likhet inför lagen, vilket innebär att det inte finns några 

möjligheter för LM att tillämpa några individuella skillnader gällande hur åtgärden ska 

bedömas mot bakgrund av tvingande lagstiftning. Förrättningen avslutas sedan genom att LM 

fattar ett särskilt beslut om att den antingen ska inställas eller avslutas.100 Ett beslut om 

inställande innebär att myndigheten skiljer saken från sig utan att fatta något beslut om 

fastighetsbildning, så kan bli fallet då den sökta åtgärden exempelvis inte passerar villkoren i 

3 kap. FBL. Ett beslut om avslutande innebär däremot att LM fattar ett beslut i enlighet med 

framställd yrkanden och genomför den önskade åtgärden.101  

 
Om det nu går att se det som att LM utför någon typ av tjänst åt sökanden existerar det alltså 

ingen möjlighet för den enskilde att ställa krav på förrättningens utförande, åtminstone inte 

utöver de formella krav som generellt gäller för myndighetsutövning.102 Sökanden kan endast 

påverka förrättningens fortsättande och slutförande i den utsträckningen att denne antingen 

återkallar sin ansökan eller jämkar den med hänsyn till de krav som uppställs i FBL.103 En 

utgångspunkt får även vara att det inte är möjligt för det allmänna att genom avtal binda upp 

framtida myndighetsutövning.104 Den juridiska bedömningen vid en förrättning får alltså 

anses påminna mer om ett domstolsförfarande än en privaträttslig tjänst där konsumentens 

inflytande över rättsförhållandet är mer påtagligt.105   

 
Om FBL ska anses utgöra privat- eller offentligrättslig lagstiftning är dock inte helt självklart. 

Som jag skrev ovan innehåller FBL obligatoriska bestämmelser av offentligrättslig karaktär 

som ger uttryck för det allmänna intresset och ytterst reglerar det vertikala förhållandet mellan 

det allmänna och enskilda. FBL är dock något av en blandlag som även innehåller 

bestämmelser som medger att förrättningsprocessen i vissa delar kan påverkas av 

privaträttsliga överenskommelser. Sakägarna i en förrättning kan exempelvis träffa inbördes 

överenskommelser om hur fastighetsbildningen skall ske samt hur kostnaderna ska 

                                                
99 Se 2:2 FBL och 4:25 FBL.  
100 Se 4:29 FBL om avslutningsbeslut och 4:31 FBL om inställandebeslut.  
101 Om att en ansökan kan korrigeras eller att en ansökan inte alltid behöver ligga till grund för åtgärd.  
102 Vad gäller LM:s utrednings och kommunikationsskyldighet gäller förutom exempelvis 4 § FL även den 

specifika bestämmelsen i 4:25 FBL. 
103 Se t.ex. 4:31 FBL om att sökanden ska beredas möjlighet att jämka sin talan och 4:32 FBL om möjligheten att 

återkalla ansökan. Gällande frågan om myndighetens skyldighet att informera sökanden och bereda denne 
möjlighet att jämka sin talan kan även nämnas MÖD F 5465-16.      

104 NJA 1998 s. 656. 
105 Se t.ex. domstolens resonemang i Preskriptionsmålet, p. 8.   
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fördelas.106 Överenskommelserna mellan sakägarna innebär dock aldrig att det allmänna 

deltar som part i det enskilda avtalsförhållandet, bundenheten uppstår endast mellan de 

enskilda som önskar att göra avsteg från dispositiv lagstiftning. LM har endast en skyldighet 

att beakta överenskommelsen under förutsättning att den inte innebär en otillåten 

inskränkning av något allmänt intresse.107 

 
Det moment av förrättningen som har starkast kopplingar till en privaträttslig tjänst mellan två 

enskilda är myndighetens rätt att ta betalt för nedlagt arbete och sakägarnas skyldighet att 

betala. På samma sätt som en näringsidkare har rätt att ta betalt för den tjänst denne utför åt en 

konsument har LM rätt att ta betalt för den tid som nedläggs på respektive förrättning. Den 

grundläggande bestämmelsen för rätten att ta betalt samt hur kostnaderna ska fördelas 

återfinns i 2:6 FBL som anger att närmare anvisningar finns i kapitlet för respektive 

fastighetsbildningsåtgärd.108 Vidare anger 2:6 2 st. FBL att sökanden är skyldig att betala 

upparbetade kostnader även då ansökan avvisas eller förrättningen inställs. Det existerar alltså 

inget krav på att myndigheten måste utföra tjänsten i enlighet med ansökan för att erhålla 

rätten att ta betalt. Avgiftens storlek samt vad som är att hänföra till förrättningskostnader 

framgår av 4 – 7 § förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar (FAL) och 

2:6 4 st. FBL. 109  Det existerar alltså ingen rätt för myndigheten att tillämpa olika 

avgiftsnivåer; objektivt sett är alltså möjligheten till individuella skillnader begränsad. Av 5 § 

FAL framgår det dock att en sakägare kan begära att LM lämnar ett skriftligt anbud på vad 

förrättningen ska kosta. Om det är möjligt ska myndigheten lämna ett erbjudande om fast pris 

som sökanden kan välja om denne vill anta eller inte. Den generella rätten för LM att ta betalt 

samt att det finns möjlighet för myndigheten att avtala om fast pris är inslag i processen som 

påminner om vad som gäller på privaträttens område. Sett endast till kostnadsfrågan intar den 

enskilda därmed en roll som påtagligt liknar den som gäller för en konsument som avtalar 

med en näringsidkare.  

 

                                                
106 Se t.ex. 5:18 FBL om möjligheten att vid fastighetsreglering träffa överenskommelse om avsteg från reglerna 

i FBL. Motsvarande bestämmelser finns även i t.ex. 6:3 1 st. FBL, 7:8 FBL och 11:9 FBL. Se även 43 § AL 
om överenskommelse som ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning.   

107 Jfr, Bengtsson 2013, s. 24-25. 
108 De fastighetsbildningsåtgärder som finns att tillgå framgår av 2:1 FBL. Utöver dessa har LM dock rätt att ta 

betalt för vissa ärenden enligt AL och LL, se 2 § FAL.   
109 Specifikt vilken timtaxa som LM ska tillämpa framgår av särskilda föreskrifter, se LMFS 2015:6. Vidare 

angående myndigheters rätt att ta ut avgift så finns även Avgiftsförordning (1992:191), men denna tillämpas 
endast subsidiärt i förhållande till FBL och FAL, se 2 §.  



30 
 

4.1.4 Avtal eller annan rättshandling 
Relevant blir att inkludera en analys kring vad det är för typ av rättsförhållande som uppstår 

mellan LM och enskilda. Att det i och med att ansökan inkommer till LM inleds ett 

förvaltningsärende mellan myndigheten och den enskilda är något som inte kan diskuteras. 

Men frågan blir vilken typ av rättsförhållande som uppstår och hur dess karaktär påverkar 

möjligheten att analogt tillämpa lagstiftning avsedd att tillämpas inomkontraktuellt mellan 

näringsidkare och konsument.110 

 
Ett avtal utgörs av en handling som syftar till att binda de i avtalet utpekade parterna till 

ömsesidiga prestationer som i sig kan framtvingas med hjälp av olika rättsliga institut.111 Ett 

avtal ska vila på grunder som ömsesidighet, frivillighet och medbestämmande för att vara 

giltigt; utgångspunkten är att ingen ska tvingas in i ett avtalsförhållande. 112  Dessa 

omständigheter av formell art konstituerar grunderna för om en giltig rättshandling i form av 

ett avtal över huvud taget har kommit till stånd.113  

 
LM har en skyldighet att beakta varje ansökan och inledningsvis avgöra huruvida den ska 

avvisas, kompletteras eller ligga till grund för ett fastighetsbildningsbeslut. Men att se 

ansökan som ett anbud och myndighetens respons som en accept förefaller kanske en aning 

krystat. Eventuellt kan man se det som att LM i och med att de skickar ut en bekräftelse av 

ansökan har accepterat sökandens viljeförklaring och med stöd av indispositiv lagstiftning 

åtar sig att handlägga ärendet efter de formella krav som gäller för LM och myndigheter 

generellt, alltså något som kan liknas med näringsidkarens upplysnings- och 

kommunikationsplikt samt krav på fackmässigt utförande och ansvar för prisuppgifter.114 Men 

en sådan slutsats vilar på svaga grunder och kan enligt min mening inte anses särskilt 

tillfredställande.115 Den rent materiella delen av ansökan som består av sökandens yrkande 

kan i detta skede inte anses avtalad eller på något sätt fastställd, inte mer än att myndigheten 

måste hålla sig till att pröva de åtgärder som framgår av ansökan. Det återstår nämligen för 

                                                
110 Se Adlercreutz, Gorton och Lindell-Frantz, 2016, s. 35 om gränsdragningen mellan rättshandling och andra 

typer av rättsliga relationer. Författarna menar att gränsdragningens praktiska betydelse är att närmare 
specificera tillämpningsområdet för särskilda rättsregler.   

111 Adlercreutz, Gorton och Lindell-Frantz, 2016, s. 27-28. 
112 Adlercreutz, Gorton och Lindell-Frantz, 2016, s. 30. 
113 Madell, 1998, s. 81.  
114 Tvingande bestämmelser om detta återfinns i KtjL och utgör en inskränkning av avtalsfriheten mellan 

näringsidkare och konsument, se t.ex. 4 § om de formella kraven på tjänstens (avtalets) utförande och 36 § 
KtjL om säljarens ansvar för avtalets materiella innehåll i form av en prisuppgift. Jfr även Bengtsson, 2013, 
s. 24.  

115 Jfr Ds 2009:13 s. 215 där utredaren diskuterar möjligheten att utvidga KtjL:s tillämpningsområde. Jfr även 
Bengtsson, 2013, s. 50 om myndighetsutövning och avtalsslut.   
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myndigheten att göra en prövning huruvida det enskilda intresse som stipuleras i yrkandet 

möter hinder i något allmänt intresse. Rättsförhållandets faktiska innehåll, i det här fallet ett 

myndighetsbeslut, blir alltså helt beroende av den ena partens tolkning av offentligrättsliga 

bestämmelser.116 När det kommer till lantmäteriärenden är det dock nödvändigt att även ha 

klart för sig att den lagstiftning som LM har att förhålla sig till är av såväl civil- som 

offentligrättslig karaktär. Som jag tidigare nämnt är en stor del av bestämmelserna i FBL 

dispositiva i bemärkelsen att enskilda har möjlighet att fritt avtala om dess tillämpning i det 

enskilda fallet.117 Vidare har det diskuterats om det inte ska vara möjligt att tillämpa 

civilrättsliga bestämmelser i fråga om avtals ingående i de fall där det allmänna ensidigt avgör 

huruvida en enskild är berättigad till en offentlig tjänst eller inte.118 Detta behandlas vidare 

nedan. 

 
Madell menar att eftersom avtalet såsom rättshandling grundar sig på en frivillig bundenhet så 

uppstår det en generell skillnad i jämförelse från ensidiga myndighetsbeslut som grundar sig i 

en skyldighet från myndighetens sida att objektivt handlägga och pröva en ansökan.119 Men 

sett endast till kontraheringsplikten som allmän företeelse får den anses vara en allmänt 

accepterad inskränkning av avtalsfriheten även utanför den offentliga rätten.120 Enbart den 

omständighet att förfarandet i dess helhet innebär ensidig myndighetsutövning utesluter enligt 

min mening inte att rättsförhållandet som sådant kan innehålla delar av privaträttslig karaktär 

och därmed tillhörande intressekonflikter.     

 
Det moment som kanske starkast talar för att förhållandet mellan LM och enskilda eventuellt 

kan ses som ett upprättande av någon typ av rättshandling är som tidigare nämnt att LM tar 

betalt för utfört arbete. Detta innebär att enskilda som ansöker om fastighetsbildning på LM 

ska utföra en motprestation. LM har även möjligheten att genom rättsliga åtgärder kräva att 

den betalningsskyldige erlägger den upparbetade kostnaden.121 Lite mer invecklat blir det 

dock om parterna slutit ett avtal om fast pris för förrättningen. Det utgör i så fall en separat 

rättshandling som definitivt uppfyller kraven för vad som utgör ett giltigt avtal och bryter 

egentligen ut det moment med starkast avtalsrättslig anknytning. Samtidigt blir den frågan 
                                                
116 Se t.ex. 3:1 FBL. Jfr även Madell, 1998, s. 65 och Bengtsson, 2013, s. 25.  
117 Se ovan avsnitt 4.1.3 och fotnot 95.  
118 Se Ds 2009:13 s. 214 där utredaren behandlar frågan om att utvidga KtjL till att omfatta vissa offentliga 

tjänster.  
119 Madell, 1998, s. 82. Den tvingande lagstiftning som LM har att rätta sig efter kan liknas med näringsidkarens 

skyldigheter enligt KtjL.    
120 Se t.ex. vad som gäller vid förlängning av hyresavtal för bostad enligt 12: 46 JB. Här är hyresvärden skyldig 

att förlänga avtalet om inte de i bestämmelsen uppräknade skälen för uppsägning föreligger.  
121 Exempelvis i Preskriptionsmålet önskar LM att domstolen förelägger enskild att betala förrättningskostnaden. 
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aldrig aktuellt eftersom något avtal om fast pris inte är aktuellt om frågan som ska bedömas 

rör en privaträttslig bestämmelse om huruvida en ungefärlig prisuppgift får överstigas med en 

viss procentsats. 

 
4.2 Närmare om förrättningsavgiften och konsumentskyddet 
Utöver att finna liknelser med enbart ytlig anknytning till det privaträttsliga området blir det 

relevant att med stöd av lagmotiven utreda om det finns något inre samband mellan de normer 

som påverkat utformningen av LMs avgifter och 36 § 2 st. KtjL.   

 
4.2.1 Förrättningsavgiften – grunderna och motiven 
Bestämmelserna i FBL och FAL om rätten för LM att ta betalt har sin grund i att 

myndighetens verksamhet ska finansieras av de som önskar att ta den offentliga nyttigheten i 

anspråk.122  Detta skiljer sig från många andra offentliga organ där verksamheten dels 

finansieras genom allmänna medel, dels genom vissa på förhand fastställda avgifter.123 Redan 

enligt motiven till 1974 års utredning var tanken att varje ärende skulle bära sina egna 

kostnader.124 Taxan som tillämpades skulle bland annat bygga på att verksamheten hade full 

kostnadstäckning och att avgiften skulle anpassas till den nytta berörd fastighet hade av 

förrättningen.125 Det fanns dock en viss möjlighet till subvention i de fall där nyttan av 

åtgärden inte alltid stod i proportion till kostnaden, t.ex. fastighetsbildning på landsbygden. 

Det fördes även fram förslag på en särskild avgift vid förrättningar som rörde ekonomiskt 

bärkraftiga objekt, detta blev dock aldrig aktuellt mer än på planeringsstadiet.126  Vidare var 

uppfattningen att taxan skulle vara enkel, enhetlig och lättöverskådlig, med andra ord skulle 

enskilda på förhand kunna få en uppfattning om vad förrättning kunde komma att kosta. Med 

anledning av dessa förutsättningar ansågs det att ersättningen på förhand skulle bestämmas 

och enhetligt tillämpas på alla förrättningar av samma karaktär, så kallad 

sakersättningsdebitering. Genom denna typ av debitering skulle den enskilda garanteras 

rättvisa, enkelhet och rättssäkerhet avseende kostnaden.127  

 

                                                
122 SOU 1994:90 s. 43.  
123 Se t.ex. förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och förordning (1992:1094) om 

avgifter vid Kronofogdemyndigheten. Enligt dessa förordningar utgår det ingen avgift för den tid som 
handläggningen pågår.  

124 Ds B 1975:2. 
125 SOU 1994:90 s. 48 angående 1971 års lantmäteritaxa och s. 205 angående den utredning som presenterades 

1974.   
126 SOU 1994:90 s. 44.  
127 Exempelvis skulle kostnaden inte bero på om ärendet handlades av en mer eller mindre effektiv lantmätare, se 

SOU 1994:90 s. 207.   
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Men uppfattningen om taxeringssystemet skulle komma att ändras. I 1980 års 

lantmäteritaxeutredning föreslås en övergång till att i större utsträckning tillämpa en taxa som 

utgår ifrån den tid som nedläggs på respektive ärende. Samtidigt presenterades en öppning för 

LM att genom avtal träffa en överenskommelse om fast pris med enskilda, alltså en ordning 

som mer liknar den vi tillämpar idag. Tydligt var dock att även i denna utredning betonade 

man vikten av taxan ska vara enkel, enhetlig och lättöverskådlig för både enskilda och 

myndigheten. Målsättningen var fortsättningsvis att enskilda i förväg ska kunna få besked om 

vad det kommer kosta att utnyttja den tjänst som erbjuds.128 

 
I den utredning som resulterade i SOU 1994:90 spinner utredaren vidare på det spår som var 

aktuellt redan i 1980 års utredning. Som särskilda skäl till ändring betonar han vikten av att 

komma till rätta med det köpmotstånd som förelåg mot vissa typer av förrättningar. Som ett 

led i den processen framhålls även här att avgiften bör stå i direkt proportion till prestationen 

och därmed är det lämpligast att tidsåtgången utgör grunden för förrättningskostnaden.  

Samtidigt betonas sakägarens intresse av att osäkerheten kring totalkostnaden måste minska, 

med anledning därav läggs det fram ett förslag om att LM så långt det är möjlig ska upplysa 

enskilda om förrättningskostnadens storlek genom att ange ett takpris. Förrättningskostnaden 

ska sedan inte få överstiga detta belopp med mer än femton procent.129 Regeringen delade i 

stort utredarens uppfattning vad gäller omföringen från saktaxa till en renodlad tidtaxa. På så 

sätt skulle sakägarens ersättningsskyldighet stå i direkt proportion till det faktiskt utförda 

arbetet, vilket i sin tur skulle skapa ett incitament för den enskilda att vara aktiv i 

förrättningsprocessen i syfte att hålla ned kostnaden. En ren tidtaxa som framgår i författning 

skulle även vara enklare för både myndigheten och enskilda att kalkylera och tillämpa. 

Utredaren och regeringen förespråkade dock skilda lösningar gällande det osäkerhetsmoment 

som uppstår för en enskild vid en strikt tillämpning av en renodlad tidtaxa. Utredarens förslag 

om takpris slopades av regeringen som hellre ville se att LM ges möjligheten att - när det är 

möjligt - upprätta separata avtal om fast pris.130 

 
4.2.2 Konsumenttjänstlagens direkta tillämpningsområde 
För KtjL:s direkta tillämplighet fordras det att rättsförhållandet mellan parterna ter sig lite 

annorlunda än vad som är fallet mellan LM och enskilda. Inledningsvis ska det röra sig om ett 

                                                
128 SOU 1994:90 s. 208, det särskilda betänkandet hette Ds Bo 1982:4. 
129 SOU 1994:90 s. 22-23, 212, 214 och 302.  
130 Prop. 1994/95:166 s. 22, regeringens förslag är vad som idag utgör 5 § FAL om sakägares rätt att begära fast 

pris på förrättningen.  
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avtalsförhållande mellan näringsidkare och konsument. Ett försök att placera LM i kategorin 

näringsidkare är kanske inte den enklaste uppgiften, särskilt med tanke på det påtagliga 

inslaget av myndighetsutövning samt att det framstår som främmande att se det som att det 

över huvud taget uppstår ett avtalsförhållande av privaträttslig karaktär mellan LM och 

enskilda.131 Den tjänst som utförs ska huvudsakligen avse materiellt arbete som i slutändan 

resulterar i ett materiellt eller fysiskt resultat, immateriella tjänster undantas från lagens 

direkta tillämpningsområde.132 Vad gäller den delen kan en förrättning i många situationer 

inbegripa såväl materiella arbetsmoment på fast egendom såsom utsättning av 

gränsmarkeringar, som immateriella moment där tjänstemannen med hjälp av tekniska 

program behandlar den information som ska ligga till grund för en ändring i 

fastighetsindelningen.133 Gränsdragningen får ske utifrån vilket moment som är dominerande 

med hänsyn till kunnande och nedlagd arbetstid.134 I det här fallet får det immateriella inslaget 

vara det dominerande, åtminstone för typfallet av det ärende som handläggs av LM. Mycket 

tid går åt till utredning, dokumenthantering, sakägarkontakter, protokollföring, kartarbete, 

sammanträden m.m., moment som enligt min mening får anses vara av immateriell karaktär. 

Förrättningen som sådan har dock anknytning till något fysiskt i form av fast egendom och 

enskilda intar i vissa hänseenden en position som i hög grad påminner om en där konsumenter 

omfattats av en direkt skyddslagstiftning. Därmed kan det inte helt uteslutas att analogier från 

KtjL kan bli aktuellt;135 särskilt som bestämmelserna om pris inte nödvändigtvis måste ha 

direkt anknytning till förekomsten av ett fysiskt föremål.136 Följande avsnitt ska därför lyfta 

frågan från vad som faller inom lagens direkta tillämpningsområde till att närmare analysera 

ändamålet med 36 § 2 st. Ktjl.      

 
4.2.3 Skyddslagstiftning i vissa fall – syfte, ändamål och effekt  
Vid tillskapandet av KtjL anfördes som allmän motivering till lagens tillkomst att 

konsumenttjänsternas betydelse ökat i takt med att tekniskt avancerade och generellt 

dyrbarare produkter intagit en mer central roll i enskilda privatpersoners vardag.137 Motivet 

lär inte ha gått miste om sin betydelse trots det antal år som löpt från det att förarbetena 

                                                
131 Se ovan gällande rättsförhållandet samt Preskriptionsmålet gällande LM som näringsidkare. Se även prop. 

1984/85:110 s. 141 om lagens tillämplighet på arbeten som utförs som ett led i offentlig förvaltning.  
132 Johansson, 2013, s. 62 och s. 76. 
133 Se 4:27 FBL om utsättning av gränsmarkeringar. 
134 Johansson, 2013, s. 76.  
135 Arbete på fast egendom omfattas enligt 1§ 1 st. 1p. KtjL. Jfr Johansson, 2013 s. 76 samt 87-88.   
136 Jfr DS 2009:13 s. 134.  
137 Prop. 1984/85:110 s. 19.  
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tillskapades. Den tekniska utvecklingen och antalet aktörer på marknaden som erbjuder 

tjänster åt privatpersoner har nämligen inte minskat sedan början 80-talet.138 

 
Syftet med KtjL har sedan dess tillkomst varit att erbjuda den mer utsatta parten i ett 

avtalsförhållande en möjlighet att hävda sin rätt mot en starkare motpart. Generellt får 

konsumenter antas inta en svagare ställning i förhållande till en näringsidkare och är därför i 

behov av ett beskyddande regelkomplex som inskränker avtalsfriheten. Som grund för detta 

synsätt ligger föreställningen att konsumenter endast genomför ett begränsat antal 

transaktioner under sin livstid och därför inte utvecklar sådana kunskaper som talar för ett 

större inslag av avtalsfrihet. Näringsidkaren får däremot anses besitta ett kunskapsövertag 

både vad gäller bransch och marknad. Med anledning av det lägre antalet transaktioner blir 

även den enskilda transaktionen mer betydelsefull för en konsument, bland annat av den 

anledningen att en näringsidkare ur ett skadeperspektiv har bättre möjligheter att hantera 

kostnadsökningar, fel eller avvikelser. Det är alltså frågan om en riskförskjutning till den part 

som generellt har bäst möjligheter att föreställa sig vad rättsförhållandet kan komma att 

innebära samt har möjligheten att hantera en avvikelse med minsta möjliga inverkan på den 

vardagliga verksamheten.139   

  
Specifikt gällande ungefärliga prisuppgifter nämns det i den allmänna motiveringen till vad 

som senare blev 36 § 2 st. KtjL, att det kan vara värdefullt för konsumenten att på förhand få 

en uppfattning om dennes framtida betalningsskyldighet. Men att genom författning införa ett 

absolut krav för näringsidkare att på begäran ge en ungefärlig prisuppgift var inte aktuellt. Ett 

grundläggande skydd mot obehagliga överraskningar skulle nämligen bli aktuellt för 

konsumenten genom bestämmelserna om näringsidkarens skyldighet att inhämta 

konsumentens anvisningar vid betydande fördyring av tjänsten samt 

avrådandeskyldigheten.140 Om näringsidkaren brister i denna serviceskyldighet kan denne inte 

räkna med full ersättning för sitt arbete, dock med förbehållet att de uteblivna uppgifterna 

skulle påverkat konsumentens vilja att fullfölja avtalet.141 I den utredning som presenterades 

diskuteras även det faktum att näringsidkare självklart vill få sin tjänst att framstå som 

attraktiv ur prissynpunkt, därmed blir de faktiska kostnaderna för tjänsten ofta högre än vad 

som angavs som ungefärlig prisuppgift i anslutning till marknadsföringen. Eftersom det även 

                                                
138 Johansson, 2013, s. 33.  
139 Johansson, 2013, s. 36-37.  
140 Prop. 1984/85:110 s.93. Jfr även 6 § FL och 4:25 FBL vad gäller LM:s skyldighet att rådgöra med sakägarna.     
141 Se 7 § 1 st. KtjL om näringsidkarens rätt till ersättning.   
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får antas att en konsument inte är särskilt benägen att avbeställa ett halvfärdigt arbete blir det 

ofta aktuellt för näringsidkaren att slutföra ett arbete trots att kostnaderna för det överstiger 

det ungefärliga priset som angetts. I dessa lägen framstår det som motiverat att det är 

näringsidkaren som står för risken gällande eventuella missförstånd.142 En konsument ska inte 

behöva stå där med ett krav på prestation som denne inte hade kunnat räkna med, även fast 

priset i och för sig är skäligt med hänsyn till det arbete som utförts.143 Vidare vad gäller 36 § 2 

st. KtjL tar man upp i motiveringen att en näringsidkare ska kunna bli bunden av en 

ungefärlig prisuppgift redan med grund i allmänna avtalsrättsliga principer. 144  Detta 

resonemang kan dock framstå komplicerat att direkt överföra till förrättningsprocessen. Det 

kan nämligen anses till viss del krystat att påstå att rättsförhållandet mellan LM och enskilda 

är av sådan karaktär att avtalsrättsliga principer lämpligen kan tillämpas.145 

 
Sammanfattningsvis framstår det som att 36 § 2 st. KtjL framtagits i syfte att stärka den 

trygghetssfär som en konsument behöver för att känna sig bekväm med att ingå avtal om 

tjänster. Prisbestämmelserna har sin grund i att skapa en konkret ram för rättsförhållandet som 

konsumenten kan stödja sig mot för att göra en avvägning mellan priset och tjänsten, alltså 

den subjektiva nyttan med tjänsten i förhållande till prestationen. Huruvida prestationen 

framstår som proportionerlig i förhållande till nyttan blir en bedömning som konsumenten ska 

göra utifrån rådande privatekonomiska förhållanden. Med ändamålet att skydda den mer 

utsatta parten i ett rättsförhållande mot överrumplande prisökningar ska bestämmelsen få den 

effekten att konsumenten på ett överskådligt sätt ska kunna bedöma innebörden av 

förhållandet och fritt kunna välja hur denne vill disponera sin förmögenhet. Eventuellt kan 

betydelseområdet för detta ändamål utsträckas även till andra rättsområden där motsvarande 

intressen talar för att realisera samma effekter.  

 
4.2.4 Konsumentperspektivets genomslag i svensk rätt 
Den civilrättsliga partsautonomin har sedan andra halvan av 1900-talet fått utstå flertalet 

inskränkningar i form av sociala skyddslagar av indispositiv karaktär. Som exempel kan 

förutom KtjL nämnas konsumentköplagen (1990:932), konsumentkreditlagen (2010:1846), 

prisinformationslagen (2004:347), marknadsföringslagen (2008:486), försäkringsavtalslagen 

(2005:104) och distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) som alla framtagits i syfte att 

                                                
142 Jfr ovan angående näringsidkarens kunskapsövertag samt förmåga att hantera avvikelser. Jfr även NJA 1975 

s. 280.   
143 SOU 1979:36 s. 231-232.  
144 Prop. 1984/85:110 s. 94.  
145 Jfr ovan avsnitt 4.1.   
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värna om den part som innehar en erkänt svagare ställning.146 Genom Konsumentverket och 

dess generaldirektör, konsumentombudsmannen, har det även införts en 

förvaltningsmyndighet som ska tillvarata konsumenternas intressen. Det nuvarande 

konsumenträttsliga målet utgår även från principen att konsumenter ska ha makt och 

möjlighet att göra aktiva val.147 Det sociala skyddsnät som tillskapats har i vissa delar även 

ansetts analogt tillämpligt i förhållanden mellan det allmänna och enskilda där motsvarande 

intressen aktualiseras;148 något som tydligt talar för det genomslag som skyddsintresset fått 

inom svensk rätt.149         

  
4.2.5 Förrättningsavgiften ur ett konsumentperspektiv 
Den kanske mest centrala omständigheten som talar för anläggandet av ett 

konsumentperspektiv är det faktum att LM bedriver en självfinansierad verksamhet som ska 

bära sina egna kostnader genom en tidsbaserad avgift.150 Något som enligt min mening 

framträder tydligt under avsnitt 4.2.1. är att redan 1971 ansågs osäkerhet i prisfrågan medföra 

att enskilda som väljer att köpa en tjänst från LM har ett särskilt skyddsvärt intresse. Vad 

gäller frågan om priset är det tydligt att målsättningen är att denne på förhand ska kunna bilda 

sig en uppfattning av vad rättsförhållandet kommer att innebära. Enskilda ska inte tveka att 

utnyttja en tjänst av den anledningen att den egna prestationen inte på förhand kan definieras i 

tillräckligt hög utsträckning. Inte heller ska denne riskera att i slutändan behöva stå med ett 

krav som subjektivt är oproportionerligt eller ekonomisk omöjligt att prestera. Det får även 

antas att LM likt näringsidkare har större möjlighet att utan större olägenhet hantera 

avvikelser. Syftet att skydda den mer utsatta parten i ett förhållande gör sig alltså gällande 

även då LM lämnar en ungefärlig prisuppgift till en enskild; det föreligger därmed goda 

förutsättningar för att analogt tillämpa KtjL.151 Detta är en aspekt som får anses relevant även 

                                                
146 Flertalet av dessa har även sin grund i unionsrättsliga direktiv, se exempelvis Rådets direktiv 84/450/EEG av 

den 10 september 1984 om tillnärmning om av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
vilseledande reklam, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om 
konsumentskydd vid distansavtal, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 
om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas an näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden 
och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG 
och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning 2006/2004/EG. Se även art. 169 Fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.  

147 Se bet. 2007/08:CU1.  
148 Se t.ex. NJA 1998 s. 656, NJA 2008 s. 642 och NJA 2011 s. 600. I det sistnämnda uttalade domstolen att KtjL 

bör kunna vara vägledande i fall där den ger uttryck för allmänna obligationsrättsliga principer.   
149 Se t.ex. RH 2007:81 där domstolen delvis motiverar utslaget med hänvisning till den betydelse som KtjL har 

fått i konsumentsammanhang.   
150 Jfr RH 2007:81.  
151 Jfr NJA 2013 s. 1174 p. 9 om att försiktighet bör iakttas vid analog tillämpning av bestämmelser som inte ger 

uttryck för allmänna obligationsrättsliga principer. Försiktigheten iakttas i sin tur genom att förankra den 
analoga tolkningen i den aktuella bestämmelsens syfte.  
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fast avgiften i teorin ska motsvara den nytta som åtgärden medför, särskilt som avgiften är 

generell och innebörden av begreppet nytta blir relativt i förhållande till förutsättningarna i 

det enskilda fallet.152  

 
Nyttobegreppet är dock något som bör diskuteras särskilt. Den generella utgångspunkten att 

en fastighetsbildningsåtgärd medför någon typ av objektivt definierbar nytta för enskilda 

utgör grunden för myndighetens rätt att ta betalt, tanken är att den utgift som den enskilda har 

ska kompenseras av den värdeökning som åtgärden medför. Om det i alla situationer vore så 

att den enskilda åtnjuter en ekonomisk nettoeffekt av förrättningen, alltså att den faktiska 

ersättningen efter att samtliga transaktioner, såväl civil- som offentligrättsliga, överstiger 

utgifterna, skulle det eventuellt inte behöva vara aktuellt med analog tillämpning av 

skyddslagstiftning för privatekonomin.153 En oinskränkt och på objektiva grunder beräknad 

nettoeffekt är något som enligt min mening skulle kunna utgöra en sådan relevant och 

avgörande olikhet som upphäver betydelsen av de likheter som i övrigt föreligger. Det skulle 

nämligen utsläcka behovet av en reglering avsedd att skydda möjligheten för den som nyttjar 

tjänsten att på subjektiva grunder avgöra vad den aktuella åtgärden är värd. Som förtydligande 

exempel kan nämnas att en konsument som lämnar in bilen hos en näringsidkare för diverse 

åtgärder. Denne kan som regel inte förvänta sig att priset för tjänsten ska kompenseras av ett 

ökat försäljningsvärde. Här blir det istället aktuellt att i avvägningen beakta värdet av att i det 

vardagliga livet ha tillgång till en fungerande bil, något som i sin helhet blir en fråga om 

subjektiva värderingar i varje enskilt fall. För att återgå till lantmäteriärenden menar jag att 

det inte bör vara möjligt att luta sig tillbaka och legitimera en osäker prisbild med den enkla 

motiveringen att nyttoprincipen medför att priset inte får någon betydelse för den enskilda. 

Övergången från nyttoprincipen i kombination med det faktum att fast pris kan erbjudas 

tycker jag tyder på att lagstiftaren redan förlikat sig med tanken att enskilda i vissa situationer 

har ett behov av att, i likhet med konsumenten i exemplet ovan, väga priset mot den 

subjektiva nytta som åtgärden medför. En annan olikhet som hade kunnat vara väsentlig i den 

bemärkelsen att den trumfar motstående likheter är att lantmäteriärenden är svårare att 

preliminärbedöma än den typen av tjänster som omfattas av KtjL. Men som tidigare nämnt 

menar jag att det faktum att lagstiftaren valde att införa möjligheten till fast pris tyder på att 

varje lantmätare i grund och botten ska besitta den kompetens som krävs för att bilda sig en 

                                                
152 Jfr ovan vad gäller den subvention som fanns vid fastighetsbildning på landsbygden.   
153 Subjektiva värden som på kalkylmässiga grunder inte kan tillgodogöras ett faktiskt värde, ska enligt min 

mening inte beaktas i en analys där en av de ingående faktorerna är en objektiv bedömning av vilken nytta en 
viss åtgärd medför.      
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uppfattning om en ungefärlig prisnivå. När detta inte är möjligt bör lantmätaren istället söka 

rådgivning från exempelvis centralt stöd eller medarbetare. Som en sista utväg kan den 

enskilda lantmätaren tvingas meddela att det inte är möjligt att säga något pris för 

förrättningen och därmed låta sakägaren avgöra om denne är beredd att ta den ekonomiska 

risk som det innebär.       

 
5 En djupare analys av utfallet i Prisuppgiftsmålet 
  
Som tidigare nämnts gjorde MÖD ett generellt utlåtande om att bestämmelser som 

uttryckligen ska tillämpas på förhållandet mellan näringsidkare och konsument inte ska kunna 

tillämpas analogt på förhållanden mellan LM och enskilda. Uttalande gjordes uteslutande med 

stöd av att HD i ett tidigare avgörande gjorde denna bedömning gällande preskriptionslagens 

regler. Med utgångspunkt i tidigare kapitel avser jag att bryta ned detta avgörande i mindre 

delar för att närmare studera och kommentera den arbetsmetod som domstolen använde sig av 

för att lösa fallet.  

 
Vad som framgår tydligt är alltså att domstolen i sitt resonemang valde att fästa avgörande 

vikt vid definitionerna av näringsidkare och konsument och relationen dem emellan. Som 

underlag för huruvida LM kunde anses som en näringsidkare i förhållande till enskilda ansågs 

den relevanta olikheten som bröt alla andra likheter vara att: 

 
 ”Den offentliga maktutövningen vid en lantmäteriförrättning är i en del fall så 

 påtaglig att förhållandet mellan lantmäterimyndigheten och den betalningsskyldige

 sakägaren skiljer sig väsentligt från en privaträttslig relation. Att betrakta 

 myndigheten som näringsidkare, vilket är en förutsättning för tillämpning av den 

 aktuella bestämmelsen om preskription av konsumentfordringar, ter sig då inte 

 naturligt.”154 

 
I domslutet från MÖD konstaterar man sedan att ”begreppet ’näringsidkare’ torde ha samma 

innebörd i KtjL som i preskriptionslagen”. Detta resonemang resulterar i domstolens slutsats 

att LM ”inte bör betraktas som en näringsidkare i förhållande till en betalningsskyldig 

sakägare vid en förrättning”.  

 

                                                
154 Citatet är hämtat ur Preskriptionsmålet, men MÖD väljer även att infoga ett identiskt citat i domskälen till det 

avgörande som rörde analog tillämpning av 36 § 2 st. KtjL.  
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En fråga som uppstår med anledning av hur domstolen väljer att formulera sig är enligt min 

mening hur HD har fört sitt resonemang rörande tillämpningen av bestämmelsen i 

preskriptionslagen. Vilket samband finns det mellan graden av offentlig maktutövning och 

förhållandet mellan LM och enskilda som föranleder att definitionen av näringsidkare blir 

avgörande i fall som rör preskription? När MÖD nämligen väljer att helt och hållet stödja sig 

på ett avgörande som rör bestämmelser som till synes är av helt annan karaktär – så blir det 

relevant att undersöka hur man i tidigare led resonerat kring likheter och olikheter rörande 

bestämmelsens syfte, ändamål och funktion. I det här läget blir det alltså aktuellt att, på 

samma sätt som i tidigare kapitel, söka ledning ur förarbeten och doktrin för att utreda vilket 

syfte som preskriptionsbestämmelsen har, samt var dess ändamål kan placeras i ett koherent 

system av rättsregler. 

 
5.1 Preskription 
 
5.1.1 Allmänt 
Enligt 2 § PreskL är huvudregeln att fordringar preskriberas tio år efter dess tillkomst. I andra 

stycket stipuleras dock ett undantag gällande fodringar som avser varor, tjänster eller annan 

nyttighet som en näringsidkare tillhandahållit en konsument, dessa preskriberas tre år efter 

dess tillkomst.155 Som ledning för tolkningen av 2 st. anges i förarbetena till lagen att 

treårspreskriptionen blir tillämplig även i situationer där det allmänna i någon form 

tillhandahåller en tjänst eller nyttighet till konsumenter, dock under förutsättning att det att 

den gör det i egenskap av näringsidkare. Om en fordran således har sin grund i ett förhållande 

som till sin helhet utgör myndighetsutövning blir den aktuella regeln inte tillämplig.156 Här 

väljer alltså lagstiftaren att uttryckligen knyta vissa offentliga tjänster till en konsumenträttslig 

skyddsbestämmelse. I dessa fall blir det alltså relevant att avgöra huruvida LM är att anse som 

en näringsidkare eller inte, frågan har nämligen en avgörande betydelse för om det aktuella 

fallet ryms inom regelns direkta tillämpningsområde; men det blir aldrig en fråga om att låna 

den lösning som finns i 2 § 2 st. PreskL för att tillämpa på ett fall som saknar lösning. För 

dessa fall finns det genom huvudregeln i första stycket en lösning som lagstiftaren dessutom 

uttryckligen angett ska gälla för denna typ av tjänster. Fallet i HD ger därför föga ledning i en 

diskussion där denna uttryckliga avgränsning inte är relevant, för vad är det som säger att den 

per automatik bör vara det i ett förhållande som inte konstitueras av motsvarande intressen. 

                                                
155 Den treåriga preskriptionen gäller endast då näringsidkaren har en fordran mot en konsument, inte omvänt, se 

prop. 1979/80:119 s. 90.  
156 Prop. 1979/80:119 s. 92.  
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Vid en analogibedömning får det anses finnas utrymme för en mer subjektiv bedömning av 

förutsättningarna i det enskilda fallet, exempelvis går det inte utläsa något i förarbetena till 

KtjL som säger att 36 § 2 st. uttryckligen undantas för analog tillämpning på tjänster eller 

uppdrag med ett högt inslag av myndighetsutövning. 

 
Frågan återstår dock om fall som rör treårspreskription och fall som rör ungefärliga 

prisuppgifter påvisar sådana likheter vad gäller ändamål och funktion att innebörden av 

näringsidkarbegreppet kan antas få samma betydelse i båda. Om så är fallet blir avgörandet 

från MÖD tillfredställande i vad gäller utfallet, frågan är dock om det inte hade varit lämpligt 

att domstolen närmare redogjort för det resonemang som förts. Som domskälen är utformade 

nu går det nämligen inte att utläsa mer än att myndighetsutövningen blir avgörande för 

tolkning av rättsförhållandet mellan en myndighet och enskild i fråga om preskription, samt 

att den bedömningen får direkt betydelse för vilket stycke i 2 § PreskL som ska tillämpas. 

Men för att tydliggöra mitt resonemang i den frågan ska jag närmare undersöka syftet med 2 § 

2 st. PreskL för att se om det går att finna överväganden från lagstiftaren som motsvarar de 

som fanns vid tillskapandet av 36 § 2 st. KtjL. 

 
5.1.2 Kort om effekter, intressen och funktioner 
En av de grundläggande effekter som eftersträvas med preskription är att en borgenär inom 

rimlig tid måste utkräva sin materiella rätt till viss egendom. Om denne genom sin 

försummelse avstår från att göra sin rätt gällande inom en viss tid så befrias gäldenären från 

sin prestationsskyldighet. Genom denna befrielse kan gäldenären med gott samvete göra sig 

av med kvitton och andra bevismedel som visar på att denne har reglerat sin skuld. Lindskog 

vill även mena att kravet på att behålla relevanta bevismedel fram till en viss tidpunkt har 

föranlett att den generelle gäldenären sparar detta material längre än om en tidsbegränsning 

inte hade funnits. Effekten blir alltså att borgenären tvingas vara aktiv i processen att utkräva 

sin rätt, samtidigt som gäldenären erhåller en tydlig gräns för när dennes skyldighet gentemot 

borgenären upphör.157   

 
De intressen som ligger till grund för preskriptionen är av tämligen varierad art. Inledningsvis 

bör dock den självklarheten nämnas att borgenären har ett intresse av att dennes materiella rätt 

är skyddad inom ett inte allt för kort tidsperspektiv. Men även gäldenären har ett intresse av 

att efter en viss tidpunkt bli befriad från sin skuld. Detta intresse framstår som mest relevant i 

                                                
157 Lindskog, 2011, s. 52.  



42 
 

situationer där gäldenären betalat sin skuld och därefter gjort sig av med bevisen för skuldens 

infriande, men att någon som övertagit den ursprungliga borgenärens fordran kräver att 

gäldenären ska betala en andra gång. Preskriptionsreglerna syftar här till att såväl uppställa ett 

incitament till att gäldenärens ska spara bevismedel, som att stipulera en bestämd gräns för 

när denne med säkerhet kan låta en reglerad skuld bli en del av det förflutna.158 Preskriptionen 

syftar även till att på borgenären överskjuta en skyldighet att klargöra en fordrans bestånd för 

den gäldenär som av någon anledning har glömt sin skuld. Gäldenären har helt enkelt ett 

intresse av att inte behöva prestera en skuld som denne inte har räknat med, Lindskog väljer 

att benämna det som att gäldenären har ett ”välmotiverat behov av en ’väckarklocka’”.159      

 
Preskriptionen fyller även vissa för samhället viktiga funktioner. Ett samhälle där de 

rättskipande organen tvingas hantera bevisning som på grund av tidsaspekten är mycket svag, 

blir inte tillfredställande när det gäller förutsättningarna att producera materiellt riktiga domar 

och beslut. Svag bevisning är alltså något som domstolarna vill undvika att befatta sig med, 

reglerna om preskription fyller där en funktion som en begränsning av det material som kan 

åberopas som bevis. Utöver detta finns det även ett allmänt intresse av att skulder som 

förfallet bör regleras inom en viss framtid för att upprätthålla en så god relation som möjligt 

mellan medborgarna.160 I propositionen nämns exempelvis att preskription är till gagn för det 

ekonomiska livet genom att de ”bidrar till klarhet i fordringsförhållanden, främjar 

säkerheten i omsättningen och motverkar en osund kreditgivning”.161  

 
Vad som generellt kan sägas om preskriptionens olika effekter, intressen och funktioner är att 

vid en diskurs där reglerna aktualiseras bör utgångspunkten vara borgenärens materiella rätt 

till det som skulden avser. Lindskog menar att endast tungt vägande skäl bör föranleda att 

denna rätt går förlorad.162  

 
5.1.3 Preskription av konsumentfordringar   
Följande blir en redogörelse för vilka avvägningar som diskuterades i samband med att den 

särskilda regeln om konsumentfodringar tillskapades. Det blir ett avsnitt som syftar till att 

utreda om den avgränsning som gjordes vad gäller myndighetsutövningens betydelse för 

tillämpningen av 2 § 2 st. PreskL, är överförbar till fall som rör 36 § 2 st. KtjL. Frågan blir 

                                                
158 Lindskog, 2011, s. 54-55.  
159 Lindskog, 2011, s. 55.  
160 Lindskog, 2011, s. 56-57.  
161 Prop, 1976/77:5 s. 116.  
162 Lindskog, 2011, s. 61.  
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vad det var som motiverade en kortare preskriptionstid för konsumenter. Om denna utredning 

visar på att dessa två regler motiveras utifrån väsentligen samma intressen och ändamål så är 

det möjligt att avgränsningen kan bli relevant i båda fallen. 

 
Lindskog menar att det inte är helt klart varför det stiftades om en kortare preskriptionstid för 

konsumentfodringar. Han ställer sig generellt ganska kritisk till de motiv som fördes fram av 

lagstiftaren, men det får antas att en kombination av konsumentens intresse av befrielse samt 

en ”väckarklocka” som starkast talade för en särskild reglering. Han beskriver det lite lustig 

som att ”en konsument antas vara benägen att snart hänge sig åt önsketänkandet att han inte 

har någon skuld”. Vad som är intressant – som Lindskog även påpekar – är den 

omständigheten att lagstiftaren verkar ha velat knyta starka band mellan 

näringsidkarbegreppet och den särskilda regeln om konsumentfordringar. Det finns alltså 

någon egenskap i förhållandet mellan näringsidkare och konsument som föranleder att 

gäldenären sätts i en betydligt gynnsammare position.163 Enligt lagstiftaren blir avgränsningen 

aktuell med anledning av att fordringar som uppstår mellan näringsidkare och konsument är 

vanligt förekommande i det vardagliga livet. Här avser alltså lagstiftaren att den kortare 

preskriptionstiden ska träffa sådana fordringar som är vanligt förekommande och exempelvis 

hör till den dagliga hushållningen. Dessa uppstår i hög grad mellan näringsidkare och 

konsumenter, varför omfattningen av begreppet näringsidkare blir relevant. 164  Sådana 

fordringar som inte är av återkommande karaktär och av någon anledning påkallar individens 

uppmärksamhet i större omfattning ska alltså inte omfattas, utan endast sådana som för den 

generelle konsumenten har en tendens att ”falla mellan stolarna”. Det grundläggande syftet 

med bestämmelsen verkar med andra ord ta utgångspunkt i det skyddsintresse som finns 

beträffande konsumenter, något som i det här fallet föranleds av en presumtion att 

näringsidkaren brister i detta hänseende och avsiktligt väntar på att konsumenten ska 

förtränga sin vardagliga skuld och därefter riktar ett krav.165 Denna slutsats styrks även av ett 

uttalande från lagstiftaren där man tydliggör att om gäldenären är en näringsidkare i 

förhållande till exempelvis ett kommunalt verk så blir bestämmelsen inte tillämplig. 

Rättsförhållandet mellan borgenär och gäldenär måste alltså aktivera det särskilda 

skyddsintresse som en konsument besitter i förhållande till en näringsidkare.166  

 

                                                
163 Se Lindskog, 2011, s. 426-427.  
164 Prop. 1976/77:5 s. 116.  
165 Se även prop. 1976/77:5 s. 116 och Lindskog, 2011, s. 426-427.   
166 Se prop. 1979/80:119 s. 92.  
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Vad som framgår av detta resonemang, men även direkt av förarbetena, är att den kortare 

preskriptionstiden kan vara tillämplig även i förhållande till statliga och kommunala organ. 

Kraven är dock desamma; det offentliga organet ska ha handlat i egenskap av näringsidkare 

och det får inte vara ett fall som rör ren myndighetsutövning.167 Vad som tydligt framgår av 

detta är att premisserna för vad som stipulerar att någon handlar i egenskap av näringsidkare 

är det som blir relevant. Om det offentliga organet har en fordran mot en konsument som 

avser en vara, tjänst eller nyttighet som kan anses tillhöra vad som är vanligt förekommande i 

det vardagliga livet så är det något som träffas av bestämmelsen. Förhållandet att en 

konsument ibland är benägen att förtränga dessa fordringar gör sig alltså gällande även här, 

även fast det kanske blir svårt att argumentera för att det offentliga organets vilja att ”ta hand 

om” en konsument kan presumeras vara på samma nivå som för en näringsidkare. Varför 

lagstiftaren anser att treårspreskriptionen bör avgränsas till att inte avse fall som rör ren 

myndighetsutövning är till viss del oklart. Några konkreta motiv framgår som sagt inte av 

vare sig förarbeten eller praxis, inte mer än själva gränsdragningen mellan vad som utgör ren 

myndighetsutövning och ett näringsidkarförhållande.168 Men med utgångspunkt i motiven kan 

det eventuellt tolkas som att konsumentens behov av skydd inte gör sig gällande i ett 

rättsförhållande som präglas av ren myndighetsutövning. Sådana interaktioner mellan 

myndighet och enskild är kanske inte av sådan vardaglig karaktär att konsumentenen tenderar 

att förtränga sin prestationsskyldighet. Risken är kanske inte heller stor att offentliga organ 

vars verksamhet består av ren myndighetsutövning brister i sitt skyddsintresse och agerar på 

ett sådant sätt att konsumenten riskerar att få betala mer än en gång. Hur som helst verkar 

avgränsningen ha sin grund i skyddsintresset för konsumenter, vilket är av ganska specifik 

utformat när det gäller preskription. Med utgångspunkt i redogörelsen ovan får 

preskriptionsreglerna därför anses ha tillkommit för ett delvis annorlunda syfte och fått ett 

annat ändamål än regeln om ungefärliga prisuppgifter.  

 
5.2 Sammanfattning av avsnitt 5 
Vad som framgår är att 36 § 2 st. KtjL och 2 § 2 st. PreskL har tillkommit mot bakgrund av 

olika syften och är avsedda att verka för olika ändamål. Det existerar dock vissa likheter, som 

exempel det uttryckliga konsumentperspektivet som kommer till uttryck genom tillämpningen 

av båda bestämmelserna. Frågan blir enligt min mening vad som krävs för att 

konsumentperspektivet ska aktiveras. Uppenbarligen har lagstiftaren ansett att 
                                                
167 Prop. 1979/80:119 s. 92.  Det är denna formulering som domstolen i Prisfallet har använt som utgångspunkt.  
168 Se t.ex. Preskriptionsmålet där domstolen inte närmare redogör för själva gränsdragningen, den stödjer sig 

direkt på uttalandet i propositionen och konstaterar att det rör ren myndighetsutövning.   
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konsumentperspektivet inte bör aktiveras då en fordran avser en skuld som en enskild har 

gentemot ett offentligt organ vars verksamhet uteslutande utgör myndighetsutövning. 

Uttalandets isolerade betydelseområde betonas av HD i Preskriptionsmålet i och med 

formuleringen att begreppets innebörd blir en förutsättning för tillämpningen av den aktuella 

bestämmelsen.169 Detta är en tydlig avgränsning – om än dåligt motiverad – som har sin grund 

i ett uttryckligt ställningstagande från lagstiftaren. Jag tänkte försöka sätta detta i ett 

sammanhang till denna framställning. En aning förenklat går det resonera i riktningen att om 

inget uttalats i förarbetena till PreskL så kunde resultatet av en analog tolkning i 

Preskriptionsmålet blivit att myndighetsutövningen i vissa fall är så påtaglig att den olikheten 

är såväl relevant som auktoritär nog att utsläcka övriga likheter. Likheterna som i så fall hade 

trumfats av olikheten kanske inte heller skulle bedömas vara av sådan relevans och auktoritet 

att de motiverar anläggandet av ett konsumentperspektiv. Men det säger sig självt att 

resultatet inte hade kunnat generaliseras i högre grad än att dess avgörande betydelse är 

begränsad till liknande preskriptionsrättsliga fall. Utanför detta betydelseområde utgör det 

endast ett av många skäl som bör beaktas vid en avvägning.170 En separat och självständig 

likhetsargumentation bör därför göras med utgångspunkt i förhållandet mellan 

konsumenträtten och förrättningsavgiften. Därmed är det min uppfattning att 

Preskriptionsmålet inte ensamt bör tillmätas en avgörande betydelse i fall som avser 

möjligheten att analogt tillämpa av 36 § 2 st. KtjL på en förrättningsavgift. Framställningen 

ska därför övergå till vad som skulle kunna bli resultatet om den analoga tillämpningen 

istället prövas efter den metod som beskrevs ovan under avsnitt 3.  

 
6 En tillämpning av analogin som rättsdogmatiskt 

tolkningsverktyg     
 
6.1 Återknytning till tidigare kapitel 
I det här fallet rör det sig om en tjänst som erbjuds av ett offentligt organ mot att ersättning 

erläggs för de kostnader som uppstår inom ramen för ärendets handläggning. Bengtsson 

menar att lantmäteriärenden typiskt sett inte är av intresse i ett sammanhang där 

kontraktsrättsliga regler ska tillämpas på offentliga tjänster. Han pekar på det faktum att det 

enda privaträttsliga inslaget är myndighetens skyldighet att hållas sig till de åtgärder som 

framgår av ansökan.171 Den offentliga tjänsten, eller uppdraget som han även väljer att kalla 

                                                
169 Se citering ovan under avsnitt 5.2. 
170 Jfr Peczenik, 1994 s. 342-343. 
171 Bengtsson, 2013, s. 25. Jfr även prop. 1984/85:110 s. 141.   
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det, är alltså av sådan karaktär att de civilrättsliga reglerna i KtjL inte är anpassade för det 

rättsförhållande som uppstår mellan myndigheten och enskilda. Frågan blir enligt Bengtsson 

om likheterna med ett ordinärt avtalsförhållande är tillräckliga för att motivera användningen 

av kontraktsrättsliga regler.172 Det bör påtalas att det är med viss svårighet som jag försöker 

placera Bengtssons resonemang i förhållande till det för uppsatsen aktuella ämnet. Som jag 

förstår honom bör den påtagliga myndighetsutövningen utgöra ett hinder mot en generell 

utvidgning av reglerna i KtjL. Ett försök att göra samtliga bestämmelser tillämpliga skulle 

med största säkerhet medföra en del komplikationer med tanke på uppdragets särart, men det 

är inte helt klart om han även anser att myndighetsutövningen utgör ett direkt hinder mot att 

tillämpa specifika bestämmelser analogt.173  

 
En relevant följdfråga blir om irrelevanta olikheter på det generella planet kan bli avgörande i 

sådan utsträckning att dessa utgör en legitim grund för att helt utesluta att 

likhetsargumentationen övergår till att endast avse en specifik bestämmelse med ett avgränsat 

ändamål. Hur specifik går det vara vid avgränsningen av analogins rättsliga omfång, eller med 

andra ord, vilken möjlighet finns det att konkretisera analysen till att endast avse fristående 

bestämmelser i ett system av rättsregler som utan tvekan är avsedda att tillämpas på 

förhållanden som inte involverar det aktuella fallet? Avgörande för den bedömningen bör 

enligt min mening vara hur isolerad den aktuella bestämmelsen är vad gäller ändamål och 

funktion. Om den aktuella regeln ger uttryck för ett relativt isolerat ändamål som är relevant 

även utanför dess uttryckliga tillämpningsområde, så bör den kunna ligga till grund för en 

lösning av fall där samma intressen aktualiseras. Bedömningen får sedermera kompletteras 

med en prognos där tolkaren försöker föreställa sig vilka konsekvenser analogin kan medföra 

för såväl det specifika rättsförhållandet som rättssystemet i dess helhet, alltså ett resonemang 

som i stora drag följer den arbetsmodell som Strömholm beskriver och som jag redogjort för 

ovan. Irrelevanta olikheter bör inte tillskrivas en avgörande betydelse enbart på grund av att 

det vid en helhetsanalys framkommer en stor mängd olikheter som i och för sig är just 

irrelevanta för den ändamålsenliga lösning som analogin erbjuder. Avgörande blir helt enkelt 

om den aktuella bestämmelsens ändamål ger uttryck för en djupare samhällsnorm än vad som 

kan avgränsas till att gälla enbart inom det aktuella rättsområdet, i det här fallet 

konsumenträtten.  

 

                                                
172 Bengtsson, 2013, s. 39.  
173 Se t.ex. Bengtsson, 2012, s. 429.  
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6.2 Likhetsargumentationen 
Går det finna gemensamma analogigrundande egenskaper som aktiverar det samhällstillstånd 

vi vill önskar uppnå genom tillämpning av 36 § 2 st. KtjL? Svaret på denna fråga bör i det 

aktuella fallet bli ett starkt betonat ”ja”. Mot bakgrund av vad som presenterats ovan under 

avsnitt 4 och 5 framstår det ur den enskildes perspektiv som att situationerna i är närmast 

identiska. Uppdragets karaktär och effekter hyser inga egenskaper som utgör sådana olikheter 

som bör upphäva de väsentliga likheternas betydelse. Vid en studie av motiven till dagens 

förrättningsavgift framgår det att det inte är möjligt att upprätthålla någon generell regel om 

att en förrättning alltid medför en objektiv nytta, den enskildes intresse med anledning av 

denna osäkerhet beaktades genom införandet av möjligheten att träffa överenskommelse om 

fast pris. Den omständigheten att lagstiftaren i slutändan slopade förslaget om takpris till 

förmån för möjligheten att överenskomma om fast pris talar inte för att en regel om 

ungefärliga takpris var för långtgående och därav framstod som olämplig. Tvärtom vill jag 

påstå att den nu gällande regleringen om fast pris, samt kraven på lantmätaren och dennes 

kommunikationsskyldighet enligt såväl FL och FBL, talar för att effekterna av en analog 

tillämpning av 36 § 2 st. KtjL ryms inom vad lagstiftaren redan anser är lämpliga och 

nödvändiga krav på förrättningsverksamheten. Förrättningens omfattning är dessutom något 

som respektive lantmätare bör kunna bedöma. Vid särskilt komplicerade förrättningar där det 

på förhand inte går att prognostisera eventuella kompletteringar och oenigheter är det istället 

lämpligt att antingen säga att det inte går att uppskatta det slutliga priset, men med beaktande 

av det underlag som finns ge ett preliminärt lägsta pris och vara tydlig med att ytterligare 

prisdrivande moment kommer kommuniceras.174 Alternativt bör lantmätaren ta kontakt med 

kollegor eller något arbetsplatsanknutet stöd för att få hjälp med bedömningen. Frågan om 

tydlig kommunikation såväl internt inom myndigheten som mellan denna och sakägaren blir i 

dessa lägen mycket relevant, det bör även vara kostnadsbegränsande att som utgångspunkt 

verka för att upprätthålla en konsekvent och tydlig kontakt med sakägaren. Som framgår av 

avsnitt 4.2.5. betonas även konsumentperspektivets betydelse i förrättningsverksamheten och 

det faktum att enskilda har ett intresse av att känna en viss säkerhet i prisfrågan.175 Varför ska 

vi tillåta att motsvarande relation till en myndighet innebär en större osäkerhet?  

 

                                                
174 Jfr sambandet mellan 36 § 2 st., 38 § 1 st 1 p., 6 och 8 § KtjL.  
175 Återigen vad gäller frågan i rättspraxis, se exempelvis MÖD i F 1201-15 och F 12054-14. 
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Sammanfattningsvis går det dra slutsatsen att det existerar väsentliga likheter mellan dessa 

fall och de praktiska effekterna av tillämpningen skulle inte medföra några olämpliga 

konsekvenser.176 En analog tillämpning av 36 § 2 st. KtjL bör således vara möjlig. 

 
6.3 Ska myndighetsutövningen beaktas som en relevant olikhet? 
Vad som bör diskuteras är den eventuella förekomsten av en generell presumtion om att en 

analogi bör uteslutas då i fall där rättsförhållandet till övervägande del består av 

myndighetsutövning. Enligt rådande praxis är så uppenbarligen fallet, eventuellt kan det även 

tolkas som att vissa rättsvetenskapliga författare är av samma uppfattning.177 Men denna 

slutsats verkar enligt min mening vara grundad på en helhetsbedömning av ett rättsförhållande 

som inrymmer en närmast oändlig mängd rättsfaktum som åtskilda kan konstituera separata 

fall under olika regler och normer. Med anledning av att syftet med analogin är att sortera ut 

och bedöma relevanta likheter och olikheter mellan specifika fall tillskrivs den överförda 

lösningen endast ett begränsat tillämpningsområde. Detta talar enligt min mening för att den 

analoga argumentationen kan exkludera sådana olikheter som varken påverkar likheternas 

relevans eller i övrigt medför olämpliga konsekvenser. Som förtydligande går det konkretisera 

resonemanget genom att illustrera förrättningen som en process bestående av tio moment. Nio 

av dessa moment präglas av en övervägande del myndighetsutövning, det tionde momentet 

utgörs av kostnadsdebiteringen och berör i huvudsak intressen som inte har någon egentlig 

anknytning till myndighetsutövningen. Konsumentperspektivets betydelse för bedömningen 

av fall som uppstår med anledning av det tionde momentet bör inte påverkas av karaktären på 

övriga nio. En sådan slutsats framstår även som logisk med hänsyn till att den analoga 

lösningens direkta tillämpningsområde blir starkt begränsat till fall som endast påvisar 

relevanta likheter, med andra ord de som består av liknande rättsfaktum. 178  Att 

myndighetsutövningen blev avgörande i Preskriptionsmålet har endast att göra med den 

omständigheten att myndighetsutövningen utsläcker enskildas intresse av ett konsumentskydd 

avseende fordringar. Någon motsvarande utsläckning blir inte aktuell vid fall som rör 

ungefärliga prisuppgifter. Sammanfattningsvis är det min uppfattning att 

                                                
176 Några olämpliga konsekvenser med praktisk anknytning har inte heller påtalats i något av domskälen till de 

avgöranden som jag hänvisat till i detta arbete. De verkar snarare vara av teoretisk karaktär, t.ex. ett 
inkonsekvent användande av näringsidkarbegreppet.  

177 Se ovan avsnitt 5.1.  
178 Jfr Peczenik, 1994, s. 343. Se även Frändberg, 1973, s. 154 ff om normgeneralisering och normavskiljning. 

Huvudtanken är att inte konstruera en analog lösning som sträcker sig längre än vad som krävs för att lösa det 
specifika fallet.  
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myndighetsutövningen inte har någon betydelse i fall där LM överskrider en ungefärlig 

prisuppgift; därmed utgör den en irrelevant olikhet som inte bör beaktas. 

 
6.4 Konsumentperspektivets genomslag i förhållande till en enhetlig 

begreppsanvändning – en fråga om koherens, förutsebarhet och 
rättssäkerhet 

För mig framstår det som föga troligt att domstolen i Prisuppgiftsmålet helt förbisett att det 

föreligger omständigheter som kan läggas till grund för en omfattande analogiargumentation. 

Utan att dra för stora slutsatser av sådant som inte framgår av domskälen vill jag tro att detta 

har beaktats, men fått stå tillbaka av andra skäl än sådana som har sin grund i en strikt 

likhetsargumentation. En fråga av principiell karaktär som jag tror har påverkat bedömningen 

är den som uppstår med anledning av att ett enhetligt brukande av näringsidkarbegreppet 

ställs mot konsumentperspektivets genomslag. Bedömningen av vilket intresse som får stå 

tillbaka är kanske en fråga som inte bör hanteras av MÖD. Eventuellt är den frågan av sådan 

karaktär att det faller på HD att göra den principiella gränsdragningen för fall där 

konsumentintresset aktualiseras i en större omfattning.179  Med hänsyn till preskriptionslagens 

förarbeten och HDs ställningstagande i Preskriptionsmålet ansåg sig domstolen kanske inte 

besitta den mandat som krävdes för att föra ett fristående analogiresonemang. Genom att 

hänvisa till en enhetlig begreppsanvändning förblev den analoga kärnfrågan därför 

obehandlad och likhetsargumentationen uteblev. 

 
Den hypotetiska frågan vad som skulle bli resultatet om HD prövade frågan får därmed 

avsluta detta arbete. När det gäller 36 § 2 st. KtjL och ungefärliga prisuppgifter har 

lagstiftaren inte gjort någon uttrycklig avgränsning för när anläggandet av ett 

konsumentperspektiv inte ska bli aktuellt. Domstolen i Prisuppgiftsmålet hänvisar som 

tidigare nämnt till att en enhetlig begreppsanvändning bör eftersträvas och att det därmed får 

antas att avgränsningen i preskriptionslagen blir relevant. Jag är till viss del benägen att hålla 

med om detta resonemang, en enhetlig begreppsanvändning är en viktig beståndsdel i 

upprätthållandet av rättssystemets koherens och förutsebarhet;180 men inte den enda. Om vi 

väljer tillskriva detta argument sådan auktoritet att det utsläcker övriga tolkningsalternativ 

vore orimligt. Resultatet av detta skulle bli att generaliseringen av ett begrepp, och det 

allmänna intresset av en enhetlig begreppsanvändning, åsidosätter betydelsen av 

                                                
179 Jfr t.ex. Hellner, 2001, s. 80 och särskilt det resonemang han för kring att konsumentskyddet är en hänsyn 

som i efterhand kan få relevans vid lagtolkning.   
180 Jfr t.ex. Lehrberg, 2001, s. 67. 



50 
 

ändamålsinriktade och systematiserande tolkningsalternativ som i ett vidare perspektiv 

beaktar andra intressen och tolkningskomponenter såsom normutveckling och enskilda reglers 

syfte, funktion och ändamål. Jag anser att en sådan tolkning motarbetar strävan efter koherens 

och förutsebarhet inom rättsordningen i dess helhet. Resultatet av avvägningen måste i 

slutändan framstå som den lämpligaste och utgöra den lösning som i högsta grad främjar 

likabehandling, förutsebarhet, uniformitet och etisk godtagbarhet vid beslutsfattandet. 181 

Strömholm menar att ett språkligt sammanhang måste vara en principiell utgångspunkt; 

rättstillämparen måste kunna förlita sig på att lagstiftaren använder sig av en enhetlig 

terminologi. Han betonar dock den enhetliga begreppsanvändningens betydelse som just 

utgångspunkt. Dess grovt generella innebörd kan åsidosättas av argument som talar mot en 

konsekvent tillämpning, exempelvis om det aktuella begreppets omfattning inte har någon 

praktiskt betydelse i det aktuella fallet, eller att de olika fallen berör intressen som väsentligen 

skiljer sig åt.182 Peczenik ansluter sig i stort till Strömholms uppfattning. Han anser att det är 

tveksamt om en konsekvent begreppsanvändning bör krävas då samma begrepp förekommer i 

olika lagar, än mindre om det rör sig om olika rättsområden. 183  Även om 

näringsidkarbegreppet är ett relativt exploaterat vardagsbegrepp som enskilda medborgare 

stöter på i olika sammanhang, och därmed har skapat sig en viss uppfattning om dess 

innebörd, så tror inte jag att en inkonsekvent användning av begreppet med avseende på 

myndighetsutövning är något som leder till att det tappar sin logiska förankring i samhället; 

vid ett sådant avsteg skulle rättens förutsebarhet med andra ord förbli oförändrad. Om vi 

däremot tillåter en ordning där enskilda åtnjuter sämre rättssäkerhet i relationer med 

myndigheter än privata aktörer är det min uppfattning att den enskilda medborgarens 

uppfattning om rättens beskaffenhet påverkas negativt.184 Därmed finns det kanske goda skäl 

som talar för att frångå principen om enhetlig begreppsanvändning till förmån för 

konsumentperspektivets genomslagskraft och möjligheten att analogt tillämpa 36 § 2 st. KtjL 

i relation med en myndighet. Den enskildes möjligheter att göra sin rätt gällande i förhållande 

till en myndighet skulle gynnas av en sådan ordning och därav ökar enligt min mening även 

rättsordningens koherens och rättstillämpningens förutsebarhet. Varför skulle vi ställa lägre 

krav på myndigheter än på näringsidkare?185   

                                                
181 Peczenik, 1995, s. 360. Se även domstolens resonemang i NJA 1981 s. 1050 där en analog tillämpning 

framstod som olämplig.  
182 Strömholm, 1996, s. 448-449. 
183 Peczenik, 1995, s. 331-332.  
184 Här går det hämta viss inspiration från lagstiftarens resonemang i en av propositionerna till resegarantilag 

(1972:204), prop. 2001/02:138 s. 13. 
185 Jfr Bengtsson, 2012, s. 430 och 432. 
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7 Avslutande ord 
 
Som ett försök att främja arbetets överskådlighet vill jag med detta avsnitt sammanfatta 

arbetet genom uppställandet av ett antal utgångspunkter som illustrerar de slutsatser som 

löpande har presenterats i uppsatsen övriga delar. 

 
För rättstillämparen på myndighet och domstol vars uppgift är att fatta beslut i enskilda 

ärenden är det gällande rättsläget förhållandevis klart; enskilda kan inte åberopa 36 § 2 st. 

KtjL då LM överstigit en ungefärlig prisuppgift med mer än femton procent. Med tanke på 

förrättningens särart och påfallande olikheter i förhållande till ett vanligt avtalsförhållande 

kan det inte bli aktuellt med en generell tillämpning av reglerna i KtjL. Vad som dock borde 

vara möjligt är att bryta ut den del som avser förrättningsavgiften och se vilka intressen och 

konflikter som aktualiseras i och med att LM tar ut en tidsbaserad avgift. Det bör alltså gå att 

isolera sådana rättsfaktum som är hänförliga till avgiften och se om dessa kan utgöra fall 

under 36 § 2 st. KtjL. Frågan om att analogt tillämpa kontraktsrättsliga bestämmelser kan 

förenklat uttryckas som att om partsförhållandet är av sådan art att ett relevant socialt 

skyddsintresse aktiveras, så finns grunderna för att argumentera för en analog tillämpning av 

en bestämmelse som framtagits för att värna om detta intresse. Den analoga tolkningen är 

sedan ett avvägningsverktyg som beaktar likheter och olikheter. En likhetsbaserad 

argumentation bör leda till slutsatsen att överstigna prisuppgifter från LM och fall som 

omfattas av prisregeln i KtjL påvisar sådana likheter att en analogi bör vara möjlig, det 

existerar inte heller några auktoritära olikheter som upphäver betydelsen av likheterna. 

Konsekvenserna av ett sådant förfarande skulle med hänsyn till likheterna endast framstå som 

logiskt då den enskilde ”konsumenteten” troligtvis räknar med att ett juridiskt förhållande 

med en myndighet är lika rättssäkert som ett avtalsförhållande med en näringsidkare. 

 
Att domstolen i Prisuppgiftsmålet inte medger en analog tillämpning av KtjL verkar alltså inte 

ha sin grund i en brist på relevanta likheter. Frågan verkar istället ha blivit beroende av en 

konflikt mellan konsumentperspektivets genomslag och en enhetlig begreppsanvändning. Det 

som MÖD hade att utgå ifrån vad gäller LM och dess verksamhet var ett avgörande från HD 

och en definition av näringsidkarbegreppet i preskriptionssammanhang. Frågan om det 

avgörandets prejudicerande verkan utanför preskriptionsrätten är kanske av sådan principiell 

karaktär att det inte är något som MÖD bör pröva inom ramen för de uppgifter som ålagts 

den. Om frågan skulle prövas av HD uppstår en problematisk avvägningsfråga där utfallet blir 

svårt att förutspå. Enligt min mening är dock chanserna stora att HD hänvisar till 
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konsumentperspektivets genomslag och det olämpliga i att inte tillämpa bestämmelsen på ett 

offentligt förhållande som påvisar så påtagliga likheter.  
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