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Sammanfattning 

På Lantmäteriet har frågan funnits om hur enhetlig lämplighetsprövningen av 

fastigheter är gällande avstånd mellan skogsskiften. Denna fråga blev än mer 

aktuell efter att stämpelskatten på fastighetsköp för juridiska personer höjdes 

2011. En enhetlig rättstillämpning blev då än viktigare ur ett rättviseperspektiv. 

Syftet med denna undersökning var därför att utreda rättsläget och tillämpningen 

angående om det efter fastighetsreglering ska få uppstå långa avstånd mellan 

skogsskiften inom samma fastighet och utifrån vilka kriterier denna bedömning 

ska göras. Undersökningen skulle också utreda om förrättningslantmätarna 

bedömer att s.k. skatteförrättningar där denna fråga är aktuell blivit vanligare. 

Huvudsakligen har tre metoder använts för att genomföra undersökningen: 

Rättsläget har undersökts genom den rättsdogmatiska metoden. För att få svar på 

hur lämplighetsvillkoren tillämpas i denna fråga och om förrättningslantmätare 

bedömer att skatteförrättningar blivit vanligare har en enkätundersökning 

genomförts. För att få en djupare förståelse för hur skogsbruket påverkas av långa 

avstånd hölls en intervju med en representant för Skogsstyrelsen. 

Om rättsläget kunde konstateras att det både finns goda argument för, och goda 

argument emot, att tillåta långa avstånd mellan skogsskiften. Det starkaste för är 

att längre avstånd normalt inte inverkar menligt på skogsbruket. Det starkaste mot 

är att de ombildade fastigheterna ofta inte blir lämpliga försäljningsobjekt. 

Slutsatsen drogs att rättsläget är oklart. Angående rättstillämpningen kunde 

konstateras att denna varierar avsevärt, både vad gäller tillåtna avstånd och vilka 

kriterier bedömningen görs utifrån. Bedömningen är inte enhetlig och riskerar att 

bli alltför subjektiv. Angående skatteförrättningar bedömde tillräckligt många 

förrättningslantmätare att dessa ökar för att en ökning ska vara trolig. Slutligen 

konstaterades att tydligare riktlinjer behövs, men att vägledande rättsfall krävs för 

att kunna ge sådana. 

 

Nyckelord 

Fastighetsbildning, fastighetsreglering, lämplighetsprövning, skogsbruksfastighet, 

skogsskifte, skatteförrättning, stämpelskatt. 
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Abstract 

At the National Land Survey of Sweden the question has emerged how 

uniform the judgment on suitability of real property units are regarding distance 

between forest lots. This question became even timelier after the Swedish stamp 

duty was increased on property purchase in 2011. In a fairness perspective a 

uniform legal application then became even more important. Therefore the aim of 

this research has been to investigate the legal matter and application, regarding the 

issue of whether long distances between forest lots within the same property are to 

be authorized after reallotment or not, and from which criteria this judgment 

should be done. The research should also investigate if cadastral surveyors assess 

if cadastral procedures due to stamp duty have increased in number. 

Mainly three methods has been used: The legal matter has been investigated 

according to the legal dogmatic method; to see how the stipulations regarding 

suitability judgment are applied in this matter and if cadastral surveyors assess 

they have increased in number, a survey with inquiries has been used; to get a 

deeper understanding in how long distances affect the forestry, an interview was 

held with a representative of the Swedish forest authority.  

Regarding the legal matter the conclusion could be drawn that there are good 

arguments both for and against authorizing long distances between forest lots. The 

strongest argument for, is that long distances normally not have an injurious effect 

on forestry. The strongest argument against, is that the re-formed properties often 

don´t become suitable objects for the real estate market. The conclusion was 

drawn that the legal matter is unclear. The conclusion was also drawn that the 

application of the legal matter is very varying, both regarding allowed distances 

and the criteria used in judgment. The judging is not uniform and risks being all 

too subjective. Regarding cadastral procedures due to stamp duty, sufficiently 

many cadastral surveyors assessed an increased amount for this to be probable. 

Finally the conclusion was drawn that plainer guidelines are needed, but a 

precedent is necessary for such a thing. 

 

Keywords: Property formation, reallotment, judgment on suitability, forestry 

property, forest lot, stamp duty 
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Förkortningar och författningar 

FBL Fastighetsbildningslag (SFS 1970:988)  
 
FLM Förrättningslantmätare 
 
HD Högsta domstolen 
 
JDL Lagen om delning av jord å landet (SFS 1926:326) 
 
KLM Kommunal lantmäterimyndighet 
 
LM Lantmäterimyndighet 
 
LMV Lantmäteriverket, nuvarande Lantmäteriet 
 
NJA  Nytt juridiskt arkiv 
 
Prop.  Proposition 
 
RB Rättegångsbalken (SFS 1942:740) 
 
SFS Svensk författningssamling 
 
SL Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (SFS 

1984:404) 
 
SVL Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) 
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Begrepp och definitioner 

Arrondering ”Ordet används … inom skogsbruket för att 

beteckna de enskilda skogsskiftenas form, 

storlek och läge i förhållande till varandra inom 

en skogsfastighet” (”Arrondering”, 2014). 

 

Omarronderingsområde Starkt ägosplittrat område i stort behov av total 

omstrukturering av fastighetsindelningen 

 

Parcellering Indelning av mark i små fastighetsområden. 

(”Parcellera”, 1986). 

 

Population Hela den mängd objekt man studerar 

(”Population”, 2014). 

 

Rekvisit ”Nödvändig förutsättning för att ett visst 

förhållande eller en viss konsekvens ska inträda” 

(”Rekvisit”, 2014). 

 

Rättsföljd Den del av en rättsregel som visar konsekvensen 

av ett uppfyllt rekvisit 

 

Skogsskifte Fastighetsområde avsett för skogsproduktion 

 

Skatteförrättning En förrättning med det huvudsakligliga syftet att 

undkomma stämpelskatt, där mark förvärvas 

genom fastighetsreglering istället för genom köp 

som lagfars.  

 

Ägosplittring ”Samlingsterm för dåligt arronderat (struktu-

rerat) ägoinnehav inom jord- och skogsbruk” 

(Sporrong, 2014).
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Liksom i flera andra länder är inte fastighetsägare i Sverige helt fria att 

förändra fastighetsindelningen som de själva vill (Kalbro, 2005, s. 83). 

Restriktioner på vad som får göras är lagstadgat och fastighetsindelningen får bara 

förändras efter prövning vid en förrättning som handläggs av lantmäterimyndighet 

(Fastighetsbildningslagen [FBL], SFS 1970:988, 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §). Vid en 

lantmäteriförrättning enligt FBL (SFS 1970:988) ska fastighetsbildningen ske så 

att varje ny eller ombildad fastighet blir ”varaktigt lämpad för sitt ändamål” (FBL, 

SFS 2009:183, 3 kap. 1 §). Detta innebär att förrättningslantmätaren som 

handlägger förrättningen måste göra en lämplighetsprövning av de inblandade 

fastigheterna utifrån de allmänna lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL (SFS 

1970:988). Ett exempel på fastighetsbildning där detta är aktuellt är då mark, t.ex. 

ett skogsskifte, överförs från en fastighet till en annan genom fastighetsreglering. 

Fastighetsreglering är enligt Kalbro (2005, s. 82) det vanligaste sättet att justera 

fastighetsgränser på i Sverige. 

När det gäller lantbruksfastigheters utformning är lagtexten emellertid i vissa 

avseenden relativt otydlig, t.ex. när det gäller hur stora skogsbruksfastigheter ska 

kunna bli, hur långt från brukningscentrum jordbruksfastigheters ägor ska få ligga 

och om långa avstånd bör få uppstå mellan skogsskiften i en skogsbruksfastighet. 

På Lantmäteriets huvudkontor i Gävle ifrågasätts det nu om tillämpningen av 3 

kap. FBL (SFS 1970:988) med hänsyn till avstånd mellan skogsskiften inom 

fastigheter är enhetlig. De menar att stora avstånd mellan skogsskiften har uppstått 

inom fastigheter och lämpligheten i detta har ifrågasatts. 

En komponent i sammanhanget är att förvärvare undkommer stämpelskatt i 

hög utsträckning vid fastighetsregleringar och bolagsförsäljningar (Lagen om 

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, SFS 2011:71, 6 § 2p). 2011 höjdes 

dessutom stämpelskatten vid fastighetsköp från 3 till 4,25 procent för juridiska 

personer (Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter [SL], SFS 

2010:774, 8 §; Prop. 2009/10:206). Därmed kan det finnas en ökad risk att en 

större andel av fastighetsförsäljningarna genomförs genom bolagsförsäljningar 
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och fastighetsregleringar. Ur rättvisesynpunkt kan det uppfattas som förkastligt att 

stämpelskatt enbart ska gälla vid vissa förvärv och inte vid andra som enbart vissa 

har möjlighet till. Dessutom blir fastighetsmarknaden mindre transparent.  

I en situation där rättsläget är otydlig och stora skattekostnader står på spel 

uppstår frågan hur lämplighetsprövningen av fastigheter vid fastighetsreglering 

görs och om rättstillämpningen i dessa frågor är enhetlig. Att rättstillämpningen är 

enhetlig är av vikt eftersom likabehandlingsprincipen om allas likhet inför lagen 

annars sätts åt sidan. Det är också viktigt att legalitetsprincipen följs, d.v.s. att 

lantmätarna har lagstöd för sina beslut så att maktutövningen blir normbunden och 

förutsebar och att objektivitetsprincipen om att beslut ska fattas utifrån objektiva 

grunder följs. Lantmätarna ska alltså följa 1 kap. 9 § Regeringsformen (SFS 

1974:152), som föreskriver följande: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och 

andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” 

Lämplighetsprövningen av fastigheter är en form av offentlig reglering av 

äganderätten till fast egendom. Sedan tidigare har ämnet behandlats av Kalbro 

(2005) som tar upp frågan om syftet med lagreglering av fastighetsindelningen, 

samt Paasch (2012a) som dels tar fram en modell av hur äganderätten till fast 

egendom utökas och begränsas av offentliga regleringar och dels visar på syftet 

med offentliga regleringar av äganderätten till fast egendom. Frågan om hur 

offentliga regleringar av markanvändningen kan ge negativa effekter tas upp av 

Glaeser och Ward (2009) samt Glaeser och Gyourko (2003). 

Lämplighetsprövning av lantbruksfastigheter har inte behandlats i någon 

vetenskaplig artikel, men det har behandlats i några tidigare examensarbeten. 

Frågan om jordbruksfastigheters utformning har behandlats i Lindblom och 

Olofsson (2013). Lämplighetsprövning av skogsbruksfastigheter har också 

undersökts tidigare men då med avseende på storlek (Skutin, 2006) och hur de 

särskilda lämplighetsvillkoren för skogsbruk i 3 kap. 5 och 7 §§ FBL tillämpas 

(Stegander, 2004). Steganders undersökning visar hur små skogsbruksfastigheter 

tillåts bli (ibid.). Frågan om långa avstånd ska få uppstå mellan skogsskiften inom 

fastigheter, och hur rättstillämpingen i denna fråga är, har emellertid inte 

behandlats, varför det är angeläget att en sådan undersökning genomförs. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att utreda rättsläget för om det efter fastighets-

reglering ska få uppstå långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet 

och utifrån vilka kriterier denna bedömning ska göras. Därutöver ska 

tillämpningen av lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) i denna fråga 

undersökas. Undersökningen ska också utreda om förrättningslantmätarna 

bedömer att skatteförrättningar där avståndet mellan skogsskiften inom den 

ombildade fastigheten har betydelse blivit vanligare. Mer specifikt ska 

undersökningen svara på följande frågor: 

 

• Hur är rättsläget i frågan om det efter fastighetsreglering ska få uppstå 

långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet och utifrån vilka 

kriterier denna bedömning ska göras? 

• Hur långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet tillåter 

förrättningslantmätare i Sverige? Är rättstillämpningen enhetlig? 

• Utifrån vilka argument och kriterier bedöms fastigheter med långa avstånd 

mellan skogsskiften som olämpliga? 

• Bedömer förrättningslantmätare i Sverige att avsaknaden av stämpelskatt 

vid fastighetsreglering har blivit en vanligare anledning till att förvärva 

avlägsen skogsmark genom fastighetsreglering sedan skattehöjningen 

2011? 

 

Utifrån undersökningens resultat ska förslag till förändringar för skapandet av ett 

tydligare rättsläge diskuteras. 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen behandlar endast marköverföringar via fastighetsreglering 

efter överenskommelse (d.v.s. efter samtycke enligt 5 kap. 18 § FBL (SFS 

2003:380)) eller då fastigheterna är i samme ägares hand. Tvångsvisa 

fastighetsregleringar utesluts alltså.  

Inte heller omarronderingsfallen undersöks.  
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Eftersom det enligt 3 kap. 11 § FBL (SFS 1995:1394) i normalfallet inte är 

tillåtet att fastighetsbilda över kommungräns avgränsas frågeställningen dessutom 

till att inte gälla fastighetsregleringar som görs över kommungräns. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund till det behandlade problemet och visar behovet av 

undersökningen. Dessutom presenteras examensarbetets syfte, frågeställning och 

avgränsningar. 

 

Kapitel 2 – Förvärv av skogsmark 

Kapitlet behandlar de olika sätt som skogsmark förvärvas på, främst vad gäller 

fastighetsreglering.  

 

Kapitel 3 – Vetenskaplig bakgrund 

Kapitlet visar undersökningens vetenskapliga sammanhang. Därmed presenteras 

tidigare forskning om offentlig reglering av äganderätten till fast egendom, samt 

forskning om lämplighetsprövning av lantbruksfastigheter. 

 

Kapitel 4 – Metod och material 

De metoder och det material som använts presenteras i precisa ordalag. 

Rättsdogmatisk metod, en intervju, en enkätundersökning och ett samtal har 

använts. 

 

Kapitel 5 – Resultat från rättsdogmatisk metod: Beskrivning och analys 

Kapitlet presenterar rättsläget strukturerat efter de lagrum som är relevanta. 

 

Kapitel 6 – Resultat från intervju, samtal och enkätundersökning 

I detta kapitel beskrivs och analyseras resultatet från intervjun, samtalet och 

enkätundersökningen i tur och ordning. 
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Kapitel 7 – Diskussion och slutsatser 

Kapitlet innehåller diskussion av resultatet för var och en av frågorna i 

frågeställningen. Slutsatser dras för varje fråga. Därefter diskuteras en eventuell 

utformning av nya riktlinjer angående avstånd mellan skogsskiften. 
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2 Förvärv av skogsmark 

I detta kapitel ges en förklaring till de olika sätt som skogsmark förvärvas, 

främst vad gäller fastighetsreglering. Detta ger läsaren en värdefull kunskaps-

bakgrund till resten av examensarbetet. 

Fastighetsförvärv sker på tre olika sätt. Det kan göras genom köp som lagfars, 

som lös egendom via paketering i ett aktiebolag, s.k. bolagsförsäljning, eller via 

fastighetsreglering. Vid lagfaret köp måste köparen betala stämpelskatt på 

köpeskillingen och säljaren reavinstskatt på den värdeökning som eventuellt 

uppstått sedan dennes förvärv av fastigheten (Herder & Wallenås, 2008, s. 1). 

Bolagsförsäljning är ett sätt att undvika dessa kostnader (ibid.). Fastigheten säljs 

till ett av fastighetsägaren ägt aktiebolag för ett pris klart under marknadsvärdet 

och därefter säljs aktierna till förvärvaren (ibid.). Eftersom försäljning av 

näringsbetingade aktier är skattefri (Inkomstskattelagen, SFS 2007:1419, 25a kap. 

5§) undviks reavinstskatten och stämpelskatt behöver bara betalas på 

försäljningspriset till aktiebolaget (ibid.). Om fastigheten säljs ut ur bolaget får 

säljaren emellertid betala reavinstskatt också på skillnaden mellan priset och 

marknadsvärdet vid första försäljningen (ibid.). Det tredje sättet att förvärva mark 

är genom fastighetsreglering, vilket redogörs för i det följande. 

 

2.1 Överföring av skogsmark via fastighetsreglering 

För skogsmark och skogsbruksfastigheter gäller i grunden samma regler för 

fastighetsbildning som för annan mark och andra fastigheter. Enligt 2 kap. 1 § 

FBL (SFS 1970:988) ska fastighetsbildning som innebär att fastigheter ombildas 

ske genom fastighetsreglering. Ett av de sätt som en fastighet kan ombildas på är 

att mark överförs från en fastighet eller samfällighet till en annan (FBL, SFS 

1970:988, 5 kap. 1 §). Det kan både vara all mark på en fastighet och en del av 

den som överförs (Bonde, Dahlsjö och Julstad, 2013, kommentaren till 5 kap. 1 §, 

under rubriken Första stycket). Vid en marköverföring påverkas också de 

rättigheter som gäller i marken som överförs (ibid.). Hur och om 

fastighetsindelningen får förändras prövas av en lantmäterimyndighet (LM) vid en 

förrättning (FBL, SFS 1970:988, 2 kap. 2 §). Förrättningen påbörjas efter att 
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ägarna till minst en av de berörda fastigheterna ansökt om fastighetsregleringen 

(FBL, SFS 1970:988, 5 kap. 3 §) och ersättningen för den mark som överförs ges i 

annan mark, andel i samfällighet eller i pengar (FBL, SFS 1970:988, 5 kap. 2 §). 

LM gör också en utredning om vad som ska gälla kring de rättigheter som gäller i 

den överförda marken (Bonde, Dahlsjö och Julstad, 2013, kommentaren till 5 kap. 

1 §, under rubriken Första stycket). 

En marköverföring genom fastighetsreglering kan beskrivas genom det 

exempel som illustreras i Figur 1 (Kalbro, 2005, s. 83). I exemplet görs 

marköverföringar mellan fastigheterna Aspa 1:7 och Aspa 1:8 så att Aspa 1:7 

ombildas till område (3) och Aspa 1:8 ombildas till område (4) (ibid). Den gamla 

gränsen mellan fastigheterna, som är överkryssad, utgår och istället dras en ny 

gräns mellan gränspunkterna 2rg och 5rg (ibid.). Detta innebär att område 1 

överförs från Aspa 1:7 till 1:8 samt att område 2 överförs från Aspa 1:8 till Aspa 

1:7 (ibid.). Kalbro tänker sig att det är nya bostadstomter som bildas (ibid.), men 

principen är densamma vid skogsmark.  

 
Figur 1: Exempel på fastighetsreglering (Upphovsman: T. Kalbro. Hämtad från Kalbro, 

2005, s. 83). 

Vid en frivillig marköverföring görs oftast en överenskommelse mellan 

fastighetsägarna om vilken betalning som ska utgå (Sjödin, Ekbäck, Kalbro & 

Norell, 2011, s. 26). Till grund för överenskommelsen ska ligga de ersättnings-

regler som finns i 5 kap. FBL, SFS 1970:988 (ibid.). Eftersom mark överförs från 

båda håll i detta exempel skulle det kunna vara så att betalning inte sker i pengar, 

utan att mark kvittas mot mark, men om värdet av den mark som frångår en 

fastighet inte motsvarar värdet av den mark som tillförs fastigheten utgår 

ersättning i pengar (FBL, SFS 1970:988, 5 kap. 10 §). Ofta är det så att mark 
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endast överförs åt ena hållet, d.v.s. från den ena fastigheten till den andra. Det 

behöver inte heller vara så att fastighetens nya ägor angränsar till de gamla.  

 

2.2 Skatteförrättningar 

Även fastighetsreglering kan vara ett sätt att undslippa skatteutgifter. Till 

skillnad från vid lagfarna köp behöver inte förvärvaren betala stämpelskatt vid 

marköverföring via fastighetsreglering (SL, SFS 2011:71, 6 § 2p). Istället behöver 

förrättningskostnaden betalas, men denna är oftast lägre än stämpelskatten. Detta 

ger incitament för att använda fastighetsreglering istället för köp som lagfars. En 

sådan indirekt effekt ska inte påverka LM:s lämplighetsprövning, eftersom den 

enbart ska göras enligt FBL (SFS 1970:988) (Lantmäteriet, 2013, s. 63). 

En s.k. skatteförrättning kan både handla om att en fastighet utvidgas och om 

nyförvärv (Jensen, 2012, s. 272). Om en person t.ex. vill köpa flera fastigheter kan 

den först köpa en av dem och sedan tillföra de andra med fastighetsreglering 

(ibid.). I vissa fall kan det också gå till som i följande exempel.  

A vill sälja fastigheten X till B. För att undgå stämpelskatt styckar A av ett 

område från X, värt en liten andel av hela fastighetens värde. Styckningslotten 

säljs sedan till B. Därefter yrkar de att hela stamfastigheten ska överföras till 

styckningslotten, d.v.s. Bs fastighet, genom fastighetsreglering. Om fastighets-

bildningen genomförs blir slutresultatet att hela den tidigare fastigheten X övergår 

till B i oförändrat skick men med ny fastighetsbeteckning. (Lantmäteriet, 2013, s. 

64)  

En ansökan om att detta ska göras i samma förrättning ska avslås 

(Lantmäteriet, 2013, s. 64f; Prop. 1969:268 s. B 215 och 367f). Om 

fastighetsbildningen görs i två förrättningar ska ansökan om avstyckning avslås 

med hänvisning till 3 kap. 1 § FBL (SFS 1970:988) om det framgår att 

avstyckningen inte har ett varaktigt syfte, utan att resultatet är att 

fastighetsindelningen efter förrättningarna är densamma som innan (ibid.). Om det 

däremot är okänt att avstyckningen inte har ett varaktigt syfte vid första 

förrättningen och både ansökan om avstyckning och ansökan om fastighets-

reglering var för sig uppfyller alla krav enligt FBL, går det inte att neka en sådan 

fastighetsbildning (ibid.).  

8 

 



3 Vetenskaplig bakgrund 

Detta kapitel visar undersökningens vetenskapliga sammanhang. Då lämplighets-

prövning av fastigheter är en form av offentlig reglering av äganderätten till fast 

egendom redogörs för detta i första delkapitlet. I andra delkapitlet snävas 

perspektivet av till att gälla tidigare forskning om lämplighetsprövning av 

lantbruksfastigheter. 

 

3.1 Innebörden av begreppet äganderätt till fast egendom  

Enligt Ekbäck (2009) tjänar fastighetsindelningen flera syften och sannolikt är 

det viktigaste att individualisera objekt för ägande och andra markrättigheter (s. 

58). Att äga något kan tyckas vara en trivial företeelse, men vad innebär det 

egentligen att äga fast egendom? Alchian och Demsetz (1973) menar att 

äganderätt av fast egendom egentligen inte innebär att det är en bit mark i sig som 

ägs. Äganderätten består istället av en samling rättigheter och skyldigheter 

kopplade till användandet av marken (Alchian & Demsetz, 1973). Detta ges 

ägaren av lagen i förhållande till andra personer vid en viss given tidpunkt (ibid.). 

Ägandet innebär därmed att tillgången till marken begränsas och individualiseras 

(Mattson, 2003, refererad i Paasch, 2005, s. 119). Äganderätten blir i praktiken 

aldrig absolut genom att ägaren får full kontroll på alla rättigheter knutna till 

marken (Bergström, 1956, refererad i Paasch, 2012a, s. 62; Ekbäck, 2000, s. 4f).  

I Sverige är äganderätten till fastigheter negativt definierad, allt är alltså tillåtet 

som inte är förbjudet (Bergström, 1956, refererad i Ekbäck, 2009, s. 58 och 

Paasch, 2012a s. 62). Äganderätten förändras därmed i takt med att lagen 

förändras (ibid.). För att en rätt till mark ska kallas äganderätt måste den dock 

innefatta rättigheterna att använda, att utesluta andra från att använda och att 

överlåta egendomen samt rätten till egendomens värde (Mattsson 2003, 2004, 

refererad i Paasch, 2005, s. 119; Snare, 1972). Genom lagen, men även genom 

privata överenskommelser om rättigheter, kan dessa rättigheter emellertid 

begränsas (Paasch, 2005; Snare, 1972).  
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3.1.1 Offentliga regleringars påverkan på äganderätten 

3.1.1.1 Offentliga regleringar gällande användning av fast egendom 

En precisering av hur äganderätten kan begränsas respektive utökas av olika 

kategorier av rättigheter och restriktioner ges i Paasch (2012a). Paasch utvecklar 

en generell teoretisk modell som visar vilka kategorier av offentliga regleringar 

som påverkar ägarens rätt att använda sin egendom (se figur 2). Två kategorier av 

regleringar Paasch utvecklar är offentligt skapad fördel (public advantage) och 

offentlig restriktion (public restriction) vilka är varandras motsatser. Offentliga 

restriktioner begränsar äganderätten, t.ex. detaljplanebestämmelser. En offentligt 

skapad fördel innebär en minskad begränsning av äganderätten genom offentliga 

beslut. 

 
Figur 2: Kategorisering av offentliga regleringar av äganderätten (Paasch, 2012b, s. 69). 
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Regleringarna kategoriseras i sådana som skapar förbud att vidta vissa 

åtgärder, sådana som skapar krav på att vidta vissa åtgärder och sådana som 

skapar fördelar. Offentligt skapade fördelar ger ägaren tillåtelse att vidta vissa 

åtgärder, t.ex. lov, dispens eller konsession. Regleringarna i den sista kategorin 

står alltid i relation till någon av de två första eftersom de inte hade behövts om 

det inte funnits ett förbud eller ett krav från första början. Kategorierna offentliga 

förbud och offentliga krav utgör tillsammans den gemensamma kategorin 

offentliga restriktioner, vilken alltså står i motsats till offentligt skapade fördelar. 

Slutligen delas var och en av de tre kategorierna in i generella regleringar, d.v.s. 

regleringar som generellt påverkar en viss typ av fastigheter, och specifika 

regleringar, d.v.s. regleringar som skapas genom ett specifikt beslut för ett 

begränsat antal fastigheter. 

Ett exempel på ett offentligt förbud är förbudet mot att bygga utan bygglov 

(Paasch, 2012a). Ett bygglov skulle i viss utsträckning återställa den latenta 

rättigheten att bygga och är därmed ett exempel på en offentligt skapad fördel. Ett 

exempel på ett offentligt krav är kravet på skogsägare att upprätta 

skogsbruksplaner (ibid.). 

 

3.1.1.2 Syftet med offentliga regleringar 

Nu uppstår frågan vad som är poängen med alla dessa regleringar. Vore inte 

det bästa om fastighetsägare fick göra som de själva vill med sina fastigheter? Två 

huvudanledningar är att reglera externa effekter och att undvika eller reducera 

transaktionskostnader (Kalbro & Lindgren, 2013, s. 20; Paasch, 2012a, s. 61). 

Med externa effekter menas dels situationer då marknaden själv inte reglerar 

problem som uppstår p.g.a. markanvändningen, t.ex. då produktion eller förvaring 

på en fastighet orsakar försämrad välfärd på grannfastigheterna, t.ex. genom 

luftföroreningar. Detta kallas negativa externa effekter (Ogus, 1994, s. 35-36; 

Pearce and Turner, 1990, s. 61f; Sterner, 2003, s. 2, 23; Kalbro, 2005, s. 60). 

Externa effekter kan också innebära fördelar för hela eller delar av allmänheten, 

d.v.s. positiva externa effekter (Ogus, 1994, s. 33-35; Pearce and Turner, 1990, s. 

61f), och markregleringar kan alltså syfta till att säkra sådana. Det kan t.ex. handla 

om allmänna vägar, naturreservat eller strandskydd (Paasch, 2012a, s. 61), s.k. 

kollektiva nyttigheter (Kalbro & Lindgren, 2013, s. 20; Ogus, 1994, s. 33-35). 
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Ett alternativ till myndighetsreglering skulle kunna vara att fastighetsägare får 

göra vad de vill bara de får tillåtelse av grannar och andra berörda efter 

kompensation (Kalbro, 2005, s. 89; Kalbro & Lindgren, 2013, s. 20). Detta skulle 

kunna fungera i fall med få berörda, men då många är berörda skulle 

förhandlingskostnaderna i tid och pengar, s.k. transaktionskostnader, bli mycket 

stora och kanske t.o.m. förhindra att åtgärderna vidtas (ibid.). Offentliga 

regleringar är därför ofta bästa sättet att lösa vad som får göras på och med en 

fastighet (ibid.). När det gäller kollektiva nyttigheter är det ofta t.o.m. omöjligt att 

använda frivilliga överenskommelser (Kalbro & Lindgren, 2013, s. 20, 67). 

Kollektiva nyttigheter kännetecknas nämligen av att vem som helst fritt kan 

använda dem (ibid.). 

Utöver externa effekter och transaktionskostnader finns andra orsaker till 

reglering av äganderätten (Kalbro & Lindgren, 2013, s. 20). Det kan handla om att 

”genomföra fördelningspolitiska målsättningar” (ibid.). Det kan också vara regler 

om expropriation som motverkar markägares möjligheter att förhindra 

samhällsekonomiskt fördelaktig markanvändning då marken är strategiskt belägen 

(Kalbro, 2005, s. 88-89). Ett sådant stort intrång i äganderätten ställer dock höga 

krav på goda skäl (ibid.). 

 

3.1.1.3 Offentliga regleringar gällande ändring av fastighetsindelningen 

I Sverige, liksom i många andra länder, är det inte bara fastigheters användning 

som är reglerat enligt lag, utan också fastighetsbildningen (Kalbro, 2005, s. 82, 

86), d.v.s. förändring av fastighetsindelningen och förändring i frågor om 

rättigheter kopplade till andra fastigheter (FBL, SFS1970:988, 1 kap. 1 §). Enligt 

Kalbro (2005) är förekomsten av externa effekter huvudorsaken till reglering av 

fastighetsbildning (s. 87). De exempel som ges på externa effekter vid gräns-

förändringar är miljöpåverkan, estetisk förfulning och möjligheten att använda 

skog vid rekreation (Kalbro, 2005, s. 87-88). Det beror på att fastighetsbildningen 

möjliggör viss typ av markanvändning, trots att markanvändningen i sig inte 

regleras genom fastighetsbildningen (Lantmäteriet, 2013, s. 58f). En olämplig 

fastighetsindelning kan förhindra den markanvändning som planerna ger uttryck 

för och detta ska fastighetsbildningen motverka (ibid.). 
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3.1.1.4 Negativa konsekvenser 

Nu för regleringar emellertid inte enbart positiva konsekvenser med sig. Glaeser 

och Ward (2009) visar utifrån en omfattande undersökning om Boston i USA att 

offentliga regleringar leder till en signifikant mindre nybyggnation. De kommer 

bl.a. fram till att varje extra regel minskar nybyggnationen i Boston med omkring 

10 %. Särskilt regler om minsta tomtstorlek påverkar nybyggnationen. Till saken 

hör dock att av den mängd regleringar som finns i Boston är de flesta enligt 

författarna lokala pålagor av stor variation som verkar godtyckliga och utan 

tydliga orsaker. Förutom att nybyggnationen minskar pekar de bevis som Glaeser 

och Gyourko (2003) för fram mot att offentliga regleringar av markanvändning i 

USA, som t.ex. så kallad ”zoning” som motsvarar de svenska detaljplanerna, är 

orsaken till onormalt höga bostadspriser där de finns. De visar att det finns en hög 

korrelation mellan bostadspriserna och hur hårt markanvändningen är reglerad. 

 

3.2 Tidigare forskning om lämplighetsprövning av 
lantbruksfastigheter 

När det gäller förändringar av lantbruksfastigheters indelning har Skutin (2006) 

studerat för- och nackdelar med bildandet av mycket stora skogsbruksfastigheter. 

Skutin intervjuade de fem stora skogsbolagen som äger dessa fastigheter, FLM på 

tre Lantmäterikontor utanför skogslänen och företrädare för Skogsstyrelsen i 

Jönköping. Resultaten är intressanta eftersom det delvis är samma problem som 

uppkommer i dessa som i fastigheter med långa avstånd mellan skogsskiftena. 

Fastighetstyperna sammanfaller också delvis. Reliabiliteten och validiteten i 

Skutins resultat kan emellertid delvis ifrågasättas, då det t.ex. inte tydligt framgår 

om flera påståenden i examensarbetet är hans egna eller intervjuobjektens och då 

intervjumetoden inte är tydlig. 

Skutins resultat visar emellertid att både Lantmäteriet och de stora 

skogsbolagen vid undersökningsperioden upplevde hanteringen av rättigheter som 

fastigheternas största problem (s. 38-40). För Lantmäteriet innebar det stora 

antalet rättigheter en stor arbetsinsats vid förrättningar (Skutin, 2006, s. 35, 40).  

För skogsbolagen kunde rättighetshanteringen bli kostsam och arbetssam eftersom 

de vid försäljningar av skogsbruksfastigheter måste informera köparen om 
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belastande rättigheter (Skutin, 2006, s. 27, 29f, 40). Misstag gjordes därför genom 

att rättigheter ibland inte beaktades (ibid.). Skogsbolagen hanterade rättigheterna 

genom manuell hantering eller genom att koordinatsätta dem och vissa skogsbolag 

efterfrågade en fullständig digital rättighetskarta (ibid.). Lantmäteriet menade 

emellertid att de inte hade några ekonomiska möjligheter till detta (Skutin, 2006, 

s. 36).  

En annan nackdel med dessa fastighetsbildningar som båda parter såg är att 

bystrukturer kan brytas (Skutin, 2006, s. 27, 40). Eftersom andelar i grannbyars 

samfälligheter försvårar bakåtspårningen av samfällighetstillhörigheterna ger detta 

svårare fastighetsutredningar för Lantmäteriet och ökar administrationen för 

skogsbolagen (ibid.). Detta var därför något som skogsbolagen enligt egen utsago 

undvek och att samla allt skogsinnehav inom samma kommun i en fastighet 

ansågs inte rationellt (Skutin, 2006, s. 27, 31, 39, 40).  

Hanteringen av splittrade fastigheter i fastighetssystemet diskuteras även av 

Lindblom och Olofsson (2013) som undersöker lämplighetsprövningen av 

jordbruksfastigheter (s. 82f). Deras undersökning visar att det är önskvärt att 

fastigheters omfattning är så hanterlig som möjlig, dels för att fastighetssystemet 

ska vara hanterbart, dels för att en tydlig fastighetsindelning underlättar för 

fastighetsmarknaden (ibid.). Då bara en av sex intervjuade FLM uppgav att risken 

för fel ökade vid förrättningar med splittrade fastigheter dras emellertid slutsatsen 

att dessa inte verkar medföra alltför stora problem vid hanteringen i 

fastighetssystemet (ibid.). Slutsatsen kan emellertid diskuteras då FLM antagligen 

var ovilliga att medge att misstag begicks. 

Intressant är att avståndet mellan en skogsbruksfastighets olika områden enligt 

Skutin (2006) uppgavs som ett problem av åtminstone ett skogsbolag (s. 27f, 31). 

Nämnd orsak var att spridda skiften orsakar högre kostnader för timmertransporter 

än vid större och mer samlade enheter (ibid.). Ett samlat ägande ansågs 

eftersträvansvärt och mer rationellt (Skutin, 2006, s. 26). Skogsstyrelsen menade 

att många områden inom en skogsbruksfastighet var ett problem om områdena är 

små, men om de var på hundratals hektar spelade det ingen roll ur deras synvinkel 

(Skutin, 2006, s. 37). Uppfattningen delas av Lindblom och Olofsson (2013) som 

menar att det är omotiverat att överföra extremt små markområden på långt 

avstånd (s. 83). Av Skutins samtal med FLM framgår att de också ansåg att det 

var mer godtagbart att bilda skogsbruksfastigheter med åtskilda områden om 
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områdena var någorlunda stora (Skutin, 2006, s. 35). FLMs riktlinje för maximalt 

avstånd mellan olika skogsskiften var runt 20 km, men denna regel arbetade de 

inte strikt efter; om det fanns tillgång till vägar, så att fastigheten kunde skötas 

genomfördes förrättningen ändå (ibid.). En FLM sa dock att de ”egentligen inte 

ville slå ihop enheter som var och en kan fungera som självständiga enheter” 

(Skutin, 2006, s. 36). 

När det gäller jordbruksmark konstaterar Lindblom och Olofsson (2013) att 

tolkningsutrymmet är stort i frågan om hur långa avstånd som kan tillåtas till 

skiften och åsikterna om det ska finnas en maxgräns varierar (s. 90). En del FLM 

ville ha detta, medan andra menade att lantbrukarna själva bör få avgöra avståndet 

(Lindblom & Olofsson, 2013, s. 83). Lindblom och Olofsson menar att en 

maxgräns visserligen skulle underlätta vid lämplighetsprövningen och skapa en 

större homogenitet, men att det skulle bli för stelbent och att alltför strikta regler 

ger inte lantmätarna tillräcklig frihet att bedöma det enskilda fallet då förutsätt-

ningarna varierar (s. 85, 90, 91). Samtidigt finns en risk att lantbrukarnas 

möjligheter att utveckla sitt jordbruk skulle minska då fastighetsreglering är 

naturligt i utvecklingen mot större enheter (Lindblom & Olofsson, 2013, s. 85).  

Trots de ovan redovisade nackdelarna med stora och splittrade skogsfastigheter 

genomförs emellertid dessa marköverföringar och de orsaker Skutin (2006) anger, 

som även gäller långväga skiften, är att färre registerenheter gav lägre 

administrationskostnader, men fr.a. att det var skattemässigt fördelaktigt med 

fastighetsreglering istället för köp som lagfars (s. 28f, 40). Effekten av de lägre 

administrationskostnaderna hade minskat eftersom skogsbruksfastigheterna 

samtaxeras och att äga många fastigheter upplevdes inte som ett stort problem 

(Skutin, 2006, s. 27f). Skattefrågan var däremot viktig för alla skogsbolagen och 

påverkade hur mark förvärvades (Skutin, 2006, s.28f, 32, 40). Fastighetsreglering 

valdes oftast, eftersom förrättningskostnaderna var prisvärda i förhållande till de 3 

% av köpeskillingen som skulle betalas i stämpelskatt vid undersökningstillfället 

(ibid.). 

Skattefördelarna vid fastighetsreglering är enligt Lindblom och Olofsson 

(2013) något som medverkar till ökad ägosplittring även inom jordbruket (s. 84) 

och undersökningen pekar mot att skatteförrättningarna blivit vanligare då 

medvetenheten ökat (s. 86). De menar emellertid att nackdelarna med 

skatteförrättningar inte överväger fördelarna så mycket att det är självklart att 
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stämpelskatt bör betalas även vid fastighetsreglering (Lindblom & Olofsson, 

2013, s. 87, 90). De kommer fram till att även skatteförrättningar ger positiva 

rationaliseringseffekter och bättre fastighetsindelning av jordbruksmarken (ibid.) 

och att stämpelskattefördelarna inte påverkar lämplighetsprövningen utan snarare 

är en moralisk fråga (Lindblom & Olofsson, 2013, s. 91). En eventuell lagändring 

skulle enligt dem behöva föregås av en ordentlig utredning (ibid.). 
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4 Metod och material 

Fyra metoder har använts för att genomföra undersökningen. Rättsläget i frågan 

om långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet har undersökts 

genom den rättsdogmatiska metoden. Detta har också används som bakgrund till 

den intervju och den enkätundersökning som genomförts för att få svar på 

examensarbetets övriga frågeställningar. Detta är viktigt eftersom rättstillämp-

ningen ska göras utifrån rättsläget. Resultat har även hämtats genom ett samtal. I 

detta kapitel redogörs för hur de fyra metoderna använts. 

 

4.1 Rättsdogmatisk metod 

Att rättsdogmatisk metod använts innebär att det juridiska problemet har 

identifierats, att rätt rättskällor har identifierats och att rättskällorna har lästs, 

tolkats och presenterats. Rekvisit och rättsföljd i aktuella rättsregler har identi-

fierats och därefter preciserats m.h.a. rättskällorna (jfr Lehrberg, 2010). Något 

självständigt ställningstagande har inte gjorts; istället har rättsläget diskuterats 

med argument för och emot olika lösningar. De rättskällor som använts är lagtext, 

förarbeten till berörd lagtext, rättsfall och doktrin, men också myndighetsråd från 

Lantmäteriets Handbok FBL, kap 1-4 (Lantmäteriet, 2013). Handboken räknas 

som allmänna råd och är därmed enbart en vägledande rättskälla. I detta 

sammanhang är den även att betrakta som doktrin.  

Propositioner, remissvar, lagrådsremiss och viss doktrin söktes upp genom 

Norstedts Juridiks databastjänst Zeteo. Handbok FBL, kap 1-4 hittades på 

Lantmäteriets hemsida. För att hitta rättsfall har de rättsfall sökts igenom som 

Zeteo hänvisar till vid FBL 3 kap. 1, 5 och 7 §§. Även de rättsfall som hänvisas 

till i doktrin har undersökts. Dessutom har Leif Norell, teknologie doktor och 

sakkunnig i fastighetsbildningsfrågor inom lantbruk på Lantmäteriet, rådfrågats. 

Rättsfallen har tillhandahållits av Norell från Lantmäteriets rättsfallsregister. 

Urvalet begränsades till fall som behandlar lämplighetsprövningen av fastigheter 

där långa avstånd har uppstått efter fastighetsreglering och till fall från Högsta 

domstolen, hovrätterna och Mark- och miljööverdomstolen.  
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4.2 Intervju 

Frågan om av vilka anledningar fastigheter med långa avstånd mellan 

skogskiften bedöms som olämpliga undersöktes, förutom genom enkätunder-

sökningen, genom en intervju med Marcus Larsson på Skogsstyrelsens distrikt 

Gävleborg. Intervjun hölls för att få Skogsstyrelsens perspektiv på frågan. Denna 

information finns inte nedskriven och en intervju var en lämplig metod eftersom 

det var kvalitativa frågor som skulle besvaras. 

Skogsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för tillsyn över att den svenska 

skogspolitiken förverkligas av skogsärare och brukare (Förordning med 

instruktion för Skogsstyrelsen, SFS 2009:1393, 1 §). Skogspolitiken innebär 

sammanfattningsvis att skogen ska brukas så att den ger en uthålligt god 

avkastning och en bibehållen biologisk mångfald (Skogsvårdslagen, SFS 

1979:429, 1 §). Skogsstyrelsen har därmed ett intresse av en för skogsbruket 

ändamålsenlig fastighetsindelning. Marcus Larsson är jägmästare och senior 

adviser och eftersom han tidigare jobbat på Lantmäteriet är han även en av 

Skogsstyrelsens sex nationella kontaktpersoner mot Lantmäteriet. Detta gjorde 

Marcus väl lämpad som intervjuobjekt. Råd att kontakta honom gavs av Leif 

Norell, min kontaktperson på Lantmäteriet. Andra företrädare för Skogsstyrelsen 

skulle kanske ha gett delvis andra svar, men troligen inte på några avgörande 

punkter.  

Intervjun som hölls var semistrukturerad vilket innebar att intervjun utgick från 

ett manus med fem öppna huvudfrågor, men beroende på intervjuobjektets svar 

och kunskap ställdes följdfrågor för att få förtydligade och utförligare svar; vissa 

frågor som blev irrelevanta uteslöts också. Denna intervjuform hölls för att få en 

struktur och tydlig inriktning på intervjun, men samtidigt möjliggöra en 

flexibilitet i att kunna anpassa frågorna efter intervjusituationen. För att ge 

intervjuobjektet möjlighet att tänka igenom ämnet innan intervjun gavs han 

information om ämnet i förväg.  

Frågorna (se Bilaga 1 - Intervjufrågor) formulerades utifrån syftet med 

intervjun och handlade därmed om Skogsstyrelsen anser att långa avstånd mellan 

skogsskiften inom en fastighet påverkar skogsbruket negativt och om vilka 

anledningar som skulle kunna finnas att neka en marköverföring genom 

fastighetsreglering p.g.a. ett långt avstånd mellan skogsskiften. För att få en 
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utförligare bild formulerades frågorna delvis utifrån frågor som tagits upp i de 

enkätsvar som inkommit från förrättningslantmätare, t.ex. om storleken på de nya 

skogsarealerna bör ha betydelse för bedömningen. 

För att skapa en avslappnad situation hölls intervjun på intervjuobjektets 

arbetsplats, d.v.s. i ett sammanträdesrum på Skogsstyrelsen kontor i Gävle. Den 

inleddes med en kort beskrivning av vad den skulle komma att handla om och 

vilket intresse jag uppfattade att Skogsstyrelsen har i dessa frågor, sedan ställdes 

intervjufrågorna. För att kunna dokumentera svaren precist spelades intervjun in 

och transkriberades efter överenskommelse med intervjuobjektet. Detta verkade 

inte hämma intervjuobjektet. Samtidigt fördes minnesanteckningar för att få en 

tydligare bild av hur yttranden uppfattades när de sas och för att undvika större 

problem vid en misslyckad inspelning (jfr. Andersen & Schwencke, 2010, s. 97).  

Minnesanteckningarna renskrevs kort efter intervjun för att minimera 

minnesförluster. Transkriptionen utarbetades efter forskningssyftet på så sätt att 

de delar av intervjun som inte berörde syftet med intervjun uteslöts (jfr. Trost, 

2010, s. 150). Det viktiga skrevs ned ordagrant medan hänvisningar gjordes till 

var i intervjun sådant som var av sekundär betydelse förekom och vad som då 

berördes (ibid.). För att få viss distans till intervjun gjordes analysen ett par 

veckor efter att den hållits (jfr Trost, 2010, s. 149). Vid analysen lästes 

transkriptionen igenom samtidigt som understrykningar gjordes och kommentarer 

skrevs i marginalen. Utifrån detta och de renskrivna anteckningar som gjordes i 

samband med intervjun skrevs sedan en beskrivning och en analys av 

intervjuobjektets svar ned. Beskrivningen och analysen gjordes utifrån intervjun 

som helhet. För att höja reliabiliteten och undvika eventuella missuppfattningar 

fick intervjuobjektet möjlighet att läsa igenom transkriptionen och analysresultatet 

för att kunna visa på eventuella felaktigheter eller bekräfta det. 

 

4.3 Enkätundersökning 

För att få svar på frågorna om rättstillämpningen angående långa avstånd mellan 

skogsskiften genomfördes en enkätundersökning. Det gäller också frågan om 

FLM bedömer att stämpelskatteförrättningar blivit vanligare efter skattehöjningen 

2011. En enkät valdes eftersom frågorna delvis kräver att undersökningen 
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omfattar ett större antal respondenter för att kunna få ett representativt urval och 

en hög reliabilitet. Intervjuer med kvalitativa frågor skulle vara ett sätt att göra en 

djupare kvalitativ undersökning, men att genomföra intervjuer spritt över landet 

bedömdes som praktiskt ogenomförbart och dessutom fanns inte tillräckligt med 

tid för en större intervjuundersökning.  

 
Figur 3: De kommunala lantmäterimyndigheterna. De gulmarkerade kontoren har besvarat 

enkäten medan de svartmarkerade har fått en enkät utan att besvara den. Kartan hämtades 

från ett informationsmaterial från Sveriges Kommunala Lantmäterimyndigheter och 

bearbetades därefter. 

 

I Sverige finns 38 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) och det statliga 

Lantmäteriet som har 71 kontor. 28 av de KLM och 66 av Lantmäteriets kontor 

tillhör kommuner eller har upptagningsområden som har tillräckligt stora arealer 

skog för att frågeställningen skulle vara relevant och dessa räknas därmed till 

undersökningens population. Varje KLM har i undersökningen betraktats som ett 

kontor. Totalt skickades enkäter ut till 54 av populationens 94 lantmäterikontor. 
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För att få ett så stort urval som möjligt skickades enkäten ut till alla KLM i 

populationen (se Figur 3) samt till de 26 av Lantmäteriets kontor som 

Lantmäteriet tillät kontakt med (se Figur 4). Kontakten med respondenterna från 

Lantmäteriet gavs via Leif Norell på Fastighetsbildningsdivisionens huvudkontor 

på Lantmäteriet. Lantmäteriets mellanchefer utsåg respondenter som har 

erfarenhet av skogsförrättningar. Samtidigt fanns inte möjligheten att få kontroll 

över vilka som skulle kontaktas och eftersom respondenterna blev utsedda är 

urvalet inte representativt för hela populationen. Eftersom urvalet tillsammans 

med de KLM utgör så pass stor andel av populationen kan ändå värdefulla 

slutsatser dras från undersökningen.  

 
Figur 4: Lantmäteriets kontor. På de gulmarkerade kontoren har lantmätare besvarat 

enkäten och på de rödmarkerade har lantmätare fått en enkät utan att besvara den. De 

lilamarkerade har inte tillfrågats. Kartan hämtades från Lantmäteriets broschyr 

Lantmäteriet i verkligheten och bearbetades därefter. 
 

Enkäten (se Bilaga 3) innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor och 

utformades utifrån dokumentet Att tänka på vid utformning av enkäter från kursen 

”Statistisk undersökningsmetodik” vid Statistiska institutionen på Umeå 

Universitet (Umeå Universitet, 2014). En provenkät utformades som testades på 

fyra respondenter i samma population som den kommande stora undersökningen. 
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Utifrån resultatet gjordes vissa förbättringar. Denna utprovning minskade 

sannolikt risken för bortfall och feltolkning av frågorna (Kylén, 2004, s. 13). 

De flesta respondenter fick enkäten med e-post som bifogad pdf-fil i slutet på 

vecka 15, 2014, men några respondenter fick den senare då kontaktuppgifter till 

dem kom senare. I mejlet fanns ett brev med presentation av examensarbetet, 

syftet och nyttan med enkäten samt vikten av att respondenten deltar. Detta för att 

höja svarsfrekvensen och därmed reliabiliteten. Brevet innehöll också en 

försäkran om att svaren skulle behandlas konfidentiellt, instruktioner, 

kontaktuppgifter m.m.   

Respondenterna besvarade sammanlagt sex eller åtta frågor. Dessa 

formulerades utifrån syftet på ett sådant sätt att FLM med säkerhet skulle förstå 

dem. Första frågan var vilket lantmäterikontor de jobbade på. Tanken var att 

använda detta för att kunna ta hänsyn till skillnader i svarsfrekvens mellan KLM 

och Lantmäteriet, samt mellan kontor i skogslänen och kontor i andra län. Andra 

frågan behandlade vilka riktlinjer respondentens kontor hade vid lämplighets-

prövningen angående tillåtna avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet. 

Tre svarsalternativ gavs och till varje svarsalternativ fanns frågor där 

respondenten skulle precisera kontorets bedömning i frågan. Frågan ställdes för 

att få en bild av rättstillämpningen i denna fråga och hur enhetlig den är. 

Följdfrågorna skulle också ge information om av vilka orsaker FLM nekar till 

fastighetsregleringar p.g.a. långa avstånd mellan fastighetsdelarna. I fråga 3 fick 

respondenterna göra en bedömning om det blivit vanligare med skatteförrätt-

ningar där avståndet mellan skogsskiften är en faktor att ta hänsyn till. Slutligen 

fick respondenterna svara på frågan om de tyckte det behövdes tydligare riktlinjer 

i Lantmäteriets Handbok FBL och i så fall hur. Om inte efterfrågades motivering 

till varför. Frågan ställdes för att undersöka behovet av tydligare riktlinjer och hur 

FLM anser att dessa i så fall skulle kunna utformas. 

Respondenterna fick ungefär en vecka på sig att besvara enkäten och den skulle 

ifylld skickas tillbaka med e-post.  Till de av Lantmäteriets FLM som inte svarade 

skickades en påminnelse vilket gav en högre svarsfrekvens. Enkäten besvarades 

av 17 FLM på 16 av Lantmäteriets kontor, samt av representanter från 17 av de 

KLM. Totalt besvarades alltså enkäten av 34 FLM på 33 kontor. Detta innebär att 

61 procent av kontoren som fått enkäten och 35 procent av kontoren i 

populationen besvarade den. På två av Lantmäteriets kontor besvarades enkäten 
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av två FLM och en FLM representerade två kontor. Eftersom svaren från samma 

kontor var överensstämmande behandlades de som ett svar per kontor. 

Eftersom svarsfrekvensen blev densamma från både KLM och Lantmäteriet 

(61 %) finns inte anledning att tro att svaren skulle skilja sig åt p.g.a. högre 

motivation hos FLM-lantmätarna. Vid en bortfallsanalys konstaterades emellertid 

att Lantmäteriets kontor i skogslänen, d.v.s. Norrlandslänen, Dalarnas län och 

Värmlands län, blev underrepresenterade bland de svarande respondenterna, 

medan de KLM som inte ligger i skogslänen blev överrepresenterade. 

Skillnaderna beror på att enkäter kunde skickas ut till en högre andel KLM än 

Lantmäterikontor, samt att svarsfrekvensen från Lantmäteriets skogslänskontor 

var relativt låg. Eftersom den aktuella typen förrättningar troligen är vanligare i 

skogslänen, då där finns mer skog och större kommuner, och förhållandena kan 

skilja sig åt mellan Lantmäteriet och KLM har hänsyn till detta tagits vid analysen 

av de kvantitativa frågorna och slutsatser dragits med försiktighet. Svaren på de 

kvantitativa frågorna har redovisats m.h.a. deskriptiv statistik.  

Vid bearbetningen av de kvalitativa frågorna har svaren kodats, sorterats efter 

innehåll och därefter sammanfattats efter Kyléns modell (Kylén, s. 170-175). 

FLMs resonemang, deras variation, samt mönster och likheter i svaren har 

undersökts. Att urvalet inte är helt representativt påverkar därför inte 

tillförlitligheten av slutsatserna från dessa svar.  

 

4.4 Samtal  

I ett informellt samtal med min kontaktperson Leif Norell på Lantmäteriet 

framkom relevant information. Samtalet var inte avsett för att inhämta 

undersökningsresultat, men informationen antecknades. 
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5 Resultat från rättsdogmatisk metod: Beskrivning och 
analys 

Det juridiska problem som studeras i detta kapitel gäller om det efter 

fastighetsreglering ska få uppstå långa avstånd mellan skogsskiften inom samma 

fastighet och utifrån vilka kriterier denna bedömning ska göras. Eftersom frågan 

gäller lämplighetsprövning av fastigheter efter fastighetsbildning är det 3 kap. 

FBL (SFS 1970:988) som är aktuell. Då undersökningen inte gäller tvångsvisa 

fastighetsregleringar gäller inte villkoren i 5 kap. FBL (1970:988), detta enligt 

reglerna om medgivande i 5 kap. 18 § FBL (SFS 2003:380). 

Fastighetsbildningslagen trädde i kraft 1972. Syftet med den nya lagen var att 

få en mer sammanhållen lagstiftning då tidigare lagstiftning varit splittrad på flera 

olika författningar (Prop. 1969: 128, s. A 1, B 1-2). Tidigare hade lagstiftningen 

också varit olika på landet och i städerna och eftersom skillnaderna mellan land 

och stad utjämnats ville man få samma lagstiftning i hela landet (ibid.). En tredje 

anledning var att förenkla genom att minska antalet former för fastighetsbildning 

(Prop. 1969: 128, s. A 1-2). Detta gjordes genom införandet av fastighetsregle-

ringsinstitutet, varigenom all ombildning av fastigheter därefter skulle ske (ibid.). 

Enligt Lantmäteriet (2013) är fastighetsbildningslagen en ”civilrättslig lag med 

offentligrättsliga inslag” (s. 13). Syftet med lagen är att göra det möjligt för 

fastighetsägare att göra fastighetsåtgärder som samtidigt är nyttiga ur ett 

samhälleligt perspektiv (Bonde, Dahlsjö och Julstad, 2013, under rubriken 

Inledande anmärkningar). Detta görs genom en myndighetskontroll (ibid.). 

Lagstiftningen ska också skapa ordning och reda i fastighetsförhållandena (ibid.). 

Som lagkommittén uttrycker det möjliggör fastighetsindelningen ”individua-

lisering av objekten för olika rättigheter som är knutna till fast egendom” (Prop. 

1969:128, s. B 12). Den gör överlåtelser och rättighetsbelastningar av fastigheter 

enklare och tillförlitligare (ibid.). Enligt Lantmäteriet (2013) ska fastighets-

bildningen leda till ”realistiska och från allmän synpunkt önskvärda” försäljnings-

objekt (s. 65f). Utifrån denna ”fastighetsindelningens grundläggande funktion” 

(Lantmäteriet, 2013, s. 65f) anses fastighetsbildning nästan vara en enskild 

angelägenhet, men ibland måste det allmänna inflytandet bli starkt (Prop. 

1969:128, s. B 56). Vid lämplighetsprövningen ska alltså en avvägning göras 
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mellan enskilda och allmänna intressen (Prop. 1969:128, s. B 56ff; Prop. 

1993/94:27, s. 33). 

Lagtexten i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) är allmänt hållen och elastisk (Bonde, 

Dahlsjö och Julstad, 2013, under rubriken Samordning av olika intressen och 

lagens utformning). Kapitlet har ramlagskaraktär vilket innebär att tillämpningen 

ska ske mot bakgrund av samhällsutvecklingen (Prop. 1993/94:27, s. 16; Bonde, 

Dahlsjö och Julstad, 2013, under rubriken Översiktligt om lagens innehåll). 

Reglerna ska därmed tolkas och fyllas ut efter de plan- och markpolitiska riktlinjer 

som råder, t.ex. ska den rådande skogsbrukspolitiken beaktas i aktuella fall (ibid.). 

Lagtexten är också förvaltningsrättslig och till skillnad från andra delar av FBL 

(SFS 1970:988) får inte sakägarna göra överenskommelser som strider mot dessa 

regler (Lantmäteriet, 2013, s. 13, 55). Det är också helt och hållet LMs ansvar att 

lagen efterföljs (ibid.).  

 

5.1 De allmänna lämplighetsvillkoren 

Gällande avstånd mellan skogsskiften är 3 kap. 1 § FBL (SFS 2009:183) den 

paragraf som i första hand kommer i fråga. Den innehåller de allmänna 

lämplighetsvillkoren och är enligt Lantmäteriet (2013) tillsammans med de 

allmänna planvillkoren i 3 kap. 2-3 §§ FBL (SFS 1970:988), fastighetsbildnings-

lagens ”mest centrala och grundläggande villkor” (s. 55). Den gäller för all 

fastighetsbildning enligt FBL (SFS 1970:988) och lyder som följer. 
 

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 

hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 

behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den 

vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas 

för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig 

tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och 

övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning. 

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny- eller 

ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att 

tillgodose det avsedda ändamålet. Vid tillämpningen av första och andra styckena ska en 
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sådan fastighetsbildnings särskilda karaktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 

1a och 1b §§. (FBL, SFS 2009:183, 3 kap. 1 §) 

 

Angående avstånd mellan skogsskiften inom skogsbruksfastigheter är det 1 st, 

1-2 meningen som är relevant. Nu tänker vi oss fallet där ansökan inkommit till en 

LM om att en skogsbruksfastighet ska ombildas genom att ny skogsmark överförs 

från en annan fastighet genom fastighetsreglering. Då innebär 1 st. 1 meningen att 

fastighetsregleringen måste ske så att den ombildade fastigheten blir varaktigt 

lämpad för skogsbruk, dels vad gäller fastighetens läge, dels dess storlek, men 

också vad gäller fastighetens övriga förutsättningar.  Ur 1 st. 2 meningen kan 

utläsas att LM speciellt ska se till att fastigheten får en lämplig utformning, samt 

tillgång till de vägar den behöver utanför sitt område. När det gäller fastighetens 

utformning ska det enligt Bonde, Dahlsjö och Julstad bedömas om ”fastighetens 

ägor ligger i lämpligt inbördes sammanhang” (2013, kommentaren till 3 kap. 1 §, 

under rubriken Första stycket). Det är alltså främst detta rekvisit som berör frågan 

om långa avstånd mellan skogsskiften. Om rekvisiten i paragrafen inte är 

uppfyllda får inte fastighetsregleringen äga rum, såvida inte undantags-

bestämmelsen i 3 kap. 9 § FBL (SFS 1970:988) kan tillämpas. Den säger att 

fastighetsbildningen ändå får äga rum om ”fastighetsindelningen förbättras och en 

mer ändamålsenlig indelning icke motverkas”.  

När FBL (SFS 1970:988) trädde i kraft fick 3 kap. 1 § följande lydelse: 
 

Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med 

hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

Härvid skall särskilt beaktas att fastigheten får lämplig utformning och tillgång till 

behövliga vägar utanför sitt område samt att fastighet, som skall användas för bebyggelse, 

kan få godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Kan fastighet, som skall nybildas eller ombildas för nytt ändamål, icke antagas få 

varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid eller finnes med hänsyn till 

ändamålets art och övriga omständigheter ändamålet böra tillgodoses på annat sätt än 

genom fastighetsbildning, får fastighetsbildningen ej äga rum. (FBL, SFS 1970:988, 3 kap. 

1 §) 

 

Därefter har paragrafen ändrats tre gånger: 1991, 2004 och 2009. 1991 

ändrades paragrafen marginellt, så att den fick den lydelse de två första styckena 

har i dagens lagtext. Syftet med den nya lydelsen (SFS 1990:1101) var främst att 
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skapa möjligheter att bilda bostadsfastigheter med näringsverksamhet eller 

hobbyverksamhet för mindre djurhållning eller odling (NJA II 1990:15, s. 640). 

Vid ändringen som trädde i kraft 2004 (SFS 2003:628) lades ett tredje stycke till 

för att möjliggöra bildandet av tredimensionella fastigheter (Prop. 2002/03:116, s. 

1). Då den nuvarande lagtexten (SFS 2009:183) trädde i kraft 2009 ändrades 

stycke 3 för att möjliggöra bildandet av ägarlägenheter (Prop. 2008/09:91). Någon 

förändring av stycke 1-2 gjordes alltså inte 2004 eller 2009. 

Detta medför att det främst är den ursprungliga lagtextens förarbeten som är 

relevanta för den aktuella frågan. Enligt dessa motsvarade den ursprungliga 

lagtexten i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) till stora delar de bestämmelser som gällde 

sedan tidigare enligt 19 kap. lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet 

(SFS 1926:326, i fortsättningen jorddelningslagen [JDL]) (Prop. 1969:128, s. B 

10, 98, 111-112). JDL (SFS 1926:326) är en av flera lagar som upphörde i och 

med att fastighetsbildningslagen trädde i kraft och den var tillsammans med lagen 

den 18 juni 1926 om sammanläggning av fastigheter å landet (SFS 1926:336) den 

viktigaste lagen som gällde fastighetsbildning på landsbygden (Prop. 1969:128, s. 

B 1). Den viktigaste förändringen av lämplighetsprövningen när FBL (SFS 

1970:988) trädde i kraft var att lämplighetsvillkoren skulle börja tillämpas på all 

form av fastighetsbildning och alltså även fastighetsreglering (Prop. 1969:128, s. 

B 103, 111). Motiveringen till att reglerna behölls är att de efter 1947 års reform 

av avstyckningsinstitutet ”tillfredställande fyllt sin uppgift” (Prop. 1969:128, s. B 

98). 

När det gäller fastigheters utformning fanns det bestämmelser i 19 kap. 11 § 

JDL (SFS 1947:700) om att en fastighets ägor om möjligt skulle ”ligga i ett 

sammanhang” och ha ”så regelbunden och för ändamålet lämplig form som 

förhållandena medger”. Formuleringen i denna paragraf behölls inte i FBL (SFS 

1970:988) då lagen skulle vara mer allmänt hållen (Prop. 1969:128, s. B 105). Det 

ansågs att mer detaljerade bestämmelser om arronderingen skulle vara ofördel-

aktiga (SOU 1963:68 s. 160f). Sådana regler skulle visserligen ytterligare kunna 

förhindra olämpliga fastighetsbildningar, men detaljerade regler skulle snabbt 

kunna bli föråldrade i takt med utvecklingen och risken att förhindra ett effektivt 

utnyttjande av jorden ansågs värre (ibid.). De menade också att trots att det i 

allmänhet är fördelaktigt att en fastighets ägor ligger i ett sammanhang, kan det 

finnas fall där brukningsförhållandena kanske t.o.m. blir bättre med en uppdelning 
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på särskilda skiften (ibid.). Åtminstone för ”vissa typer av fastigheter” spelar ett 

samlat ägande mindre roll, så länge transporterna mellan fastighetsdelarna är 

underlättade (ibid.). Samtidigt framhålls dock ”med skärpa att detta ingalunda får 

innebära att kraven på att fastighet skall ha sina ägor samlade i allmänhet skall 

sättas lägre än hittills” (Prop. 1969:128, s. B 105; SOU 1963:68 s. 161). 

Bestämmelsen om samlade ägor bör alltså fortfarande följas ”i allmänhet”. 

Samtidigt följs formuleringen direkt av en uppmaning om att det som i första hand 

ska avgöra en fastighets utformning är ändamålet för vilket den bildas (ibid.).  

 

5.1.1 Rättsfall och instansordning 

5.1.1.1 Instansordning 

Sedan 2 maj 2011 gäller att beslut fattade av LM enligt fastighetsbildnings-

lagen överklagas till mark- och miljödomstol (FBL, SFS 2010:995, 15 kap. 1 §). 

Överklagan kan göras av sakägare, berörd kommunal byggnadsnämnd och berörd 

länsstyrelse (FBL, SFS 1970:988, 15 kap. 6-8 §§). Mark- och miljödomstol är de 

fem tingsrätter som utsetts av regeringen (Lag om mark- och miljödomstolar, SFS 

2010:921, 1 kap. 1 §). Från mark och miljödomstolen kan ärende i sin tur 

överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som utgörs av Svea hovrätt (Lag 

om mark- och miljödomstolar, SFS 2010:921, 1 kap. 2 §). Därefter kan ärendet 

överklagas vidare till Högsta domstolen (HD) (ibid.). För överklagan till HD 

gäller dock att prövningstillstånd krävs från Mark- och miljööverdomstolen (Lag 

om mark- och miljödomstolar, SFS 2010:921, 5 kap. 5 §). Det krävs då att 

prövningen är viktig för rättstillämpningens ledning (ibid.). 

Innan 2 maj 2011 överklagades fastighetsbildningsmål till fastighetsdomstolen 

(FBL, SFS 1970:988, 15 kap. 1 §; Lag om ändring i fastighetsbildningslagen, SFS 

2003:628, 15 kap. 1 §). Då fanns en fastighetsdomstol i varje län (Lag om 

domstolar i fastighetsmål, SFS 1969:246, 1 §). För fastighetsdomstolarna gällde 

samma regler som för de allmänna domstolarna, vilket innebar att mål från 

fastighetsdomstol överklagades till hovrätt och därefter vidare till HD (Lag om 

domstolar i fastighetsmål, SFS 1969:246, 2 §). Även då krävdes prövnings-

tillstånd för prövning i HD (Lag om ändring i rättegångsbalken, SFS 2004:402, 54 

kap. 9 §). Förutom då det var av vikt för rättstillämpningen kunde prövnings-
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tillstånd ges även då det fanns ”synnerliga skäl” (Rättegångsbalken, SFS 

1942:740, 54 kap. 10 §). Då krävdes prövningstillstånd även till hovrätten, men 

kraven var lägre än till HD (Rättegångsbalken, SFS 1942:740, 49 kap. 12, 14 §§).  

 

5.1.1.2 Rättsfall 

Något avgörande från HD som behandlar frågan om långa avstånd mellan 

skogsskiften finns inte. De enda rättsfall som är relevanta i frågan är två 

hovrättsfall. Det framgår inte av rättsfallen om förlorande part försökt överklaga 

till HD. Anledningen är antagligen att förrättningstypen inte är så vanlig och att 

sökanden som får nej oftast drar tillbaka ansökan och istället förvärvar marken 

genom köp som lagfars.  

Det mest relevanta rättsfallet är Hovrätten för Nedre Norrlands mål, 2004-02-

09, Ö 445-01 (LMV 04:30). Där ges tillstånd till skogsbolaget Korsnäs att föra 

över en fastighet på 79 ha och fem skogsskiften till en skogsfastighet på 12 089 ha 

i 30 skiften (Lantmäteriverket, 2007). Fastigheten bestod alltså av ett flertal 

områden utspridda över en stor yta (ibid.). LM ställde in förrättningen eftersom 

fastigheten inte bedömdes uppfylla lämplighetsvillkoren i 3 kap. 1 § FBL (SFS 

2009:183) (ibid.). Motiveringen var att fastigheten skulle bli för ohanterlig i 

fastighetssystemet då den blev för geografiskt spridd och redan hade andel i 

samfälld mark i åtta trakter, andel i gemensamhetsanläggningar inom 10 trakter, 

skattetal i 13 trakter, och belastades av 72 officialrättigheter och 23 

avtalsrättigheter (ibid.). Det var alltså av administrativa skäl förrättningen 

inställdes (ibid.). 

Också Lantmäteriverket (LMV), nuvarande Lantmäteriet, bedömde att 

fastigheten skulle bli så stor och utspridd att den inte skulle bli ”en rationell enhet 

i fastighetssystemet” (Lantmäteriverket, 2007). Det skulle bli för komplicerat att 

vid förrättningar utreda fastighetens markinnehav, rättigheter och andelar i 

samfälligeter (ibid.). Eftersom fastighetsindelningens grundläggande funktion är 

att skapa ett ”underlag för fastighetsomsättning och rättighetsupplåtelser” ansågs 

inte detta lämpligt (ibid.). De menade också att områden som fungerar bra var för 

sig inte bör slås samman till en fastighet (ibid.). De särskilda bestämmelserna för 

skogsbruk i 3 kap. 5 och 7 §§ FBL (1993:1340) skulle dock inte utgöra något 

hinder för förrättningen enligt LMV (ibid.). (Bestämmelserna om skogsbruks-
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fastigheter i 3 kap. 5 och 7 §§ FBL (SFS 1993:1340) behandlas i kap. 5.2.) 

Bedömningen gjordes att för fastigheter som avses användas i storskogsbruk 

saknar avstånd och fastighetens storlek betydelse för brukaren, så länge skogen 

kan brukas på ett rationellt sätt på de enskilda markområdena (ibid.). Ur allmän 

synpunkt ska hänsyn emellertid inte tas till den aktuella ägaren, utan krav ska 

ställas på ”rationella fastighetsindivider” (ibid.). 

En enig hovrätt anför i sitt domskäl att det utan tvekan är ett allmänt intresse att 

fastighetsindelningen ska vara rationell och effektiv (Lantmäteriverket, 2007). 

Den anser inte heller att detta inte skulle kunna leda till att en förrättning någon 

gång ska inställas (ibid.). De hänvisar dock till att det i förarbetena inte nämns 

något om att fastighetsindelningens effektivitet skulle kunna vara ett hinder för 

fastighetsbildning och att, trots att uppräkningen av allmänna intressen i 

förarbetena inte behöver vara heltäckande, det i detta fall därför inte finns 

tillräckligt stöd för att lägga detta till grund för lämplighetsprövningen av 

fastigheten (ibid.). Hovrätten menar vidare att inte heller bestämmelserna i 3 kap. 

5 § FBL (SFS 1993:1340) låg till hinder för fastighetsbildningen. LM:s beslut 

undanröjdes därmed (ibid.).  

I sitt yttrande i målet hänvisar LMV till det andra rättsfallet som är av intresse 

(Lantmäteriverket, 2007). I Svea Hovrätts mål, 1998-12-03, UÖ 33, (LMV 98:9) 

tilläts inte en fastighetsreglering som skulle innebära att ett antal fastigheter 

avsedda för skol- och förskoleverksamhet i Avesta kommun fördes samman 

(Lantmäteriverket, 1999). Fastigheterna ägdes av samma kommunala aktiebolag 

och låg i olika delar av kommunen (ibid.). Bolaget anförde bl.a. att ett 

sammanförande av fastigheterna skulle underlätta fastighetsförvaltningen, att 

fastigheterna hörde ihop till sin funktion och att fastighetsregleringen därför var 

rationell (ibid.).  

LM inställde förrättningen då de inte höll med och anförde bl.a. att fastighetens 

delar inte hade ett funktionsmässigt samband då de kunde fungera självständigt 

och brukandet av fastigheterna inte förbättrades vid ett sammanförande 

(Lantmäteriverket, 1999). Fastigheterna borde därför behållas som självständiga 

enheter (ibid.). LM anförde också att fastigheter inte får bli för stora eller för 

splittrade samt att fastighetsbildningen inte borde tillåtas då den skulle innebära 

att en ny fastighetsbildning sannolikt skulle komma att behövas vid nästa 

ägarförändring (ibid.). Detta skulle motverka det eftersträvansvärda att fastighets-

30 

 



systemet har en viss fasthet (ibid.). Dessutom menade LM att en för stor och 

splittrad fastighet medför alltför svåridentifierbara rättsbelastningar (ibid.). 

Lämpligt avstånd mellan fastighetsdelar beror dock på fastighetens ändamål 

(ibid.). Enligt LM bör exempelvis längre avstånd tillåtas mellan skogsskiften än 

mellan åkerskiften eftersom de tidigare brukas mer extensivt (ibid.).  Då bolaget 

överklagade lämnade både fastighetsdomstolen och Svea hovrätt överklagandet 

utan bifall (ibid.). Hovrätten anslöt sig till LM:s bedömning att fastigheten inte 

skulle bli varaktigt lämpad för sitt ändamål och att den därför stred mot 3 kap. 1 § 

FBL (SFS 2009:183) (ibid.). En mer preciserad bedömning görs inte.  

I rättsfallet från 2004 berör hovrätten inte rättsfallet från 1998 i domskälet, men 

den menar att det inte är tillåtet att neka en fastighetsbildning på den grunden att 

det blir en sämre fastighetsbildning så länge som den bildade fastigheten uppfyller 

kraven i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) (Lantmäteriverket, 2007). Detta motsäger 

LM:s skäl i LMV 98:9 att fastigheter bör behållas som självständiga enheter om 

de kan fungera självständigt och det inte blir ett bättre brukande vid en 

sammanföring. 

Rättsfallens domslut är mycket motsägelsefulla. I rättsfallet från 1998 går Svea 

hovrätt på LMs linje och eftersom domskälet inte uttryckligen motsäger LMs 

bedömning i något avseende kan det antas att de instämmer. I rättsfallet från 2004 

tar hovrätten istället ställning mot LMVs anförda motivering, vilken är snarlik den 

i rättsfallet från 1998. De poängterar dock att bedömningen gäller i just detta fall 

och att bedömningen skulle kunna bli en annan i andra fall. Eftersom denna 

hantering troligen är som tyngst för just denna fastighetstyp uppstår dock frågan 

vilka fall det skulle vara. Något som skiljer de två fallen är att skogsfastigheten 

låg utanför detaljplan, medan skolfastigheten skulle legat inom detaljplanelagt 

område. En annan skillnad är att LM i Avestafallet anför att ny fastighetsbildning 

sannolikt skulle behövas vid nästa ägarförändring. Detta argument är inte lika 

tydligt i Korsnäsfallet. Eftersom Korsnäsfallet är senare än Avestafallet och gäller 

skogsbruksändamål bör detta ges större tyngd i frågan om avstånd mellan 

skogsskiften. Det är också svårt att se avgörande skillnader i denna fråga vid 

andra mål om skogsbruksfastigheter. 

Att ta hänsyn till är emellertid att domen från 2004 föll innan förarbetena till 

den nuvarande lagtexten skrevs. I Prop. 2008/09:91 diskuteras att införandet av 

ägarlägenheter skulle kunna leda till en ”ökad fragmentisering av fastighets-
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beståndet” (s. 42) och därmed till ökade förvaltningsmässiga problem och 

kostnader. Risken skulle hanteras genom befintliga och nya lämplighetsvillkor 

(Prop. 2008/09:91, s.41-42). Vikten av ”ordning och överskådlighet i 

fastighetsindelningen” framförs också (s. 46). Formuleringarna kan tolkas som att 

ett syfte med lämplighetsprövningen vid fastighetsbildning är att undvika onödiga 

problem och kostnader inom fastighetsförvaltningen. Dessa formuleringar är dock 

relativt vaga och behandlar inrättandet av ägarlägenheter, så utfallet skulle 

antagligen inte blivit annorlunda vid ett senare tillfälle. 

 

5.1.2 Övriga rekommendationer i Lantmäteriets Handbok FBL 

5.1.2.1 Fastigheters utformning 

Under rubriken ”Hanterliga fastigheter i vårt fastighetssystem” tar Lantmäteriet 

(2013) upp frågan om mycket splittrade och stora fastigheter (s. 79-80). Där 

menar de att utifrån fastighetsindelningens grundläggande funktion att skapa 

försäljningsobjekt är det viktigt att fastigheters omfattning är hanterliga (ibid.), att 

framtida förrättningar inte försvåras av att rättighetsbelastningarna blir geografiskt 

svåridentifierade och att marknadens aktörer lätt ska kunna se vilka områden som 

hör till en fastighet och vilka rättigheter och belastningar som gäller för dessa 

(ibid.). ”En fastighet som består av flera områden spridd över en kommuns yta” 

överensstämmer inte med dessa krav (ibid.). Lantmäteriet visar sedan på att 

rättstillämpningen varierar och refererar utförligt de i kap. 6.4 behandlade 

rättsfallen (Lantmäteriet, 2013, s. 80-82).  

Utifrån detta kommer de fram till att önskemål från en person om att lägga 

ihop all sin mark till en fastighet inte alltid ska tillgodoses (Lantmäteriet, 2013, s. 

82). Vid prövningen bör ett riktmärke vara att fastigheter inte bör läggas ihop om 

de gott och väl kan fungera fristående (ibid.). Detta ger en viss fasthet i 

fastighetssystemet och leder till onödig fastighetsbildning vid senare försäljningar 

(ibid.). Lantmäteriet menar dock att kravet på hanterliga fastigheter måste ”ställas 

i relation till markens användning och områdets karaktär” (ibid.). Fastigheter med 

flera fastighetsdelar är därför naturligare utanför än inom detaljplan (ibid.). Som 

exempel tas att bostadsfastigheter på landsbygden kan ha ett par områden där det 

ena t.ex. används för mindre djurhållning (ibid.).  
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För att en fastighet inom detaljplan ska få ha mer än ett fastighetsområde bör 

det finnas ett ”funktionellt samband” som innebär att det ena fastighetsområdet 

behöver tillgång till det andra för att det ska vara en väl fungerande fastighet 

(Lantmäteriet, 2013, s. 83, 133). Som stöd för detta anför de rättsfallet LMV 

12:13 från mark- och miljödomstolen i Nacka där en stor handelsfastighet inte 

fick föras över till en villafastighet med restaurangverksamhet med motiveringen 

att ett funktionellt samband saknades (ibid.).  

Utifrån detta kan konstateras att Lantmäteriet lägger relativt lite vikt vid 2004 

års rättsfall. Där tar ju hovrätten ställning mot de skäl om ett hanterligt fastighets-

system som LMV anför mot stora och extremt splittrade fastigheter. 

 

5.1.2.2 Ortnamnsvård 

Normalt har fastigheter namn efter de ”trakter” de ligger i. En trakt eller ett 

hemman utgörs av de fastigheter som tillhörde samma by och därför ingick i 

samma laga skifte. En fastighetsreglering där ett skogsskifte överförs till en 

fastighet långt därifrån innebär att skogsskiftet byter namn så att det får samma 

traktnamn som fastigheten den förs över till. Därmed kommer en eller flera delar 

av samma trakt få andra traktnamn än vad som är normalt. Lantmäteriet har till 

uppgift att ”verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick” (Förordningen 

med instruktion för Lantmäteriet, SFS 2009:946, 5 § 7p). Lämplighetsprövningen 

vid fastighetsbildning ska emellertid enbart göras utifrån reglerna i FBL (SFS 

1970:988) och där finns inga regler om ortnamn (Lantmäteriet, 2013, s. 60, 63). 

Denna får alltså inte påverkas av indirekta effekter som uppkomsten av oönskade 

ortnamn (ibid.). Om det emellertid finns flera alternativ till fastighetsbildningen 

bör LM samråda med sakägarna om de kan tänka sig ett alternativ som blir bättre 

ur ortnamnssynpunkt (ibid.). Denna problematik kan alltså inte hindra en 

överföring av skogsmark där långa avstånd uppstår till övriga fastighetsdelar. 

 

5.2 De särskilda lämplighetsvillkoren för skogsbruk 

I 3 kap. 5 och 7 §§ FBL (SFS 1993:1340) preciseras lämplighetsvillkoren 

genom särskilda bestämmelser om lämplig storlek och utformning för skogsbruks-

fastigheter. Dessa gäller utöver 3 kap. 1 § FBL (SFS 2009:183) (Lantmäteriet, 
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2013, s. 57). I 3 kap. 5 § FBL (SFS 1993:1340) finns det  s.k. företagsekonomiska 

kravet där det stadgas att en skogsbruksfastighet måste ”ha en sådan storlek, 

sammansättning och utformning” att  den ger ett ”godtagbart ekonomiskt utbyte”. 

Detta innebär alltså att en skogsbruksfastighet efter fastighetsbildning inte får ha 

ett förväntat ekonomiskt resultat som understiger en viss storlek, och är därmed 

inget som hindrar att mer mark tillförs en fastighet, oavsett hur långt bort marken 

ligger. Någon kommentar om begränsning uppåt i fastighetsstorlek finns inte i 

förarbetena till 3 kap. FBL (SFS 1970:988). 

I 3 kap. 7 § FBL (SFS 1993:1340)  stadgas följande: 
 

”Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att möjligheten 

att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon betydelse. 

Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga rum, om den innebär en 

skadlig delning av en skogsbruksfastighet.” 

 

Denna paragraf har syftet att skydda skogsnäringen som helhet från skadlig 

fastighetsbildning (Prop. 1993/94:27 s. 35). Möjligheterna att ekonomiskt utnyttja 

skog ska inte få undergå ”försämring av någon betydelse” enligt första meningen. 

Som Lantmäteriet och även Bonde, Dahlsjö och Julstad tolkar lagen bör alltså inte 

avkastningsnivån inom skogsbruket få riskera att minska (Bonde, Dahlsjö och 

Julstad, kommentaren till 3 kap. 7 §; Lantmäteriet, 2013, s. 210) och skogsbruks-

mark ska inte få delas in på ett sådant sätt att möjligheterna att ekonomiskt 

utnyttja marken försvåras. Fastighetsbildning med dessa följder är alltså inte 

tillåten. Paragrafen ska tolkas utifrån de rådande skogspolitiska målen (Prop. 

1993/94:27 s. 25). Dessa finns formulerade i 1 § Skogsvårdslagen (SFS 2008:662) 

och innebär att skogen ska skötas så att den både ger en uthålligt god avkastning 

och så att den biologiska mångfallden behålls. 

Paragrafens första mening riktar främst in sig på att förhindra fastighets-

bildning som medför ”skadlig parcellering”, ”dålig arrondering och långtgående 

ägosplittring” (Prop. 1969:128 s. B 160f; Prop. 1993/94:27 s. 25). Det innebär att 

behandlingsenheternas storlek och form ska vara lämpliga för att bedriva ett 

rationellt skogsbruk på och de får framför allt inte försämras så att skogsbruket 

påverkas menligt (Prop. 1993/94:27 s. 35). Denna bedömning ska göras utifrån 

den tekniska utvecklingen inom skogsbruket (ibid.). Om skogsskiftena t.ex. blir 

för små eller för smala, som t.ex. i omarronderingsområdena i Dalarna, försvåras 
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möjligheterna att avverka skogen med den teknik som normalt används idag. 

Lantmäteriets riktlinjer när det gäller arronderingen är att skiftesbredden ska vara 

minst 150 meter och att skiftena ska medge en behandlingsyta på minst 3 ha vid 

slutavverkning och minst 5 ha vid gallring (Lantmäteriet, 2013, s. 207). Detta 

gäller utifrån den storskaliga teknik som finns idag (ibid.). Bedömningen ska 

också göras utifrån terrängförhållanden och andra faktorer (ibid.). En 

fastighetsreglering som innebär att ett eller flera skogsskiften förs över från en 

fastighet till en annan får enligt bestämmelsen i första meningen alltså inte 

genomföras om det blir klart svårare att utnyttja skogen ekonomiskt.  

Paragrafens andra mening infördes i samband med att kravet i 3 kap. 5 § FBL 

(SFS 1993:1340) tunnades ut och tar sikte mot att förhindra fastighetsbildning 

som leder till ”en skadlig delning” av skogsbruksfastigheter (prop. 1993/94:27 s. 

26). Kravet ska främst förhindra att skogsbruksfastigheter delas upp i så små 

skogsbruksenheter att de inte blir så intressanta att bruka (Prop. 1993/94:27 s. 25, 

35-36). Storleken behöver vara tillräcklig för att skogsägaren ska kunna bedriva 

ett rationellt skogsbruk och ska vilja lägga ned rimligt med resurser för att sköta 

skogen (ibid.). En utgångspunkt är att fastigheten bör ha en årlig skogstillväxt på 

200-250 m3, men även faktorer som ”skiftesstorlek, skiftesform, topografi och 

befintliga vägsystem” ska vägas in (ibid.). I motiven understryks också att 

prövningen måste göras mot bakgrund av den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen inom skogsbruket (Prop. 1993/94:27 s. 36). Min frågeställning 

handlar dock om hur långt det får vara mellan skogskiften inom samma fastighet 

och inte om hur små skogsbruksfastigheter som helhet får bli därmed är denna 

rättsregel inte aktuell. Det är emellertid av intresse vilka faktorer som ska vägas in 

vad gäller lämplighetsprövningen av skogsbruksfastigheter. Dessa bör rimligtvis 

även vägas in vid bedömningen av avståndet mellan skogsskiften. För att en 

skogsbruksfastighet ska vara lämplig bör den alltså ha en sådan utformning att 

skogsägaren ska vilja sköta skogen och så att det går att bedriva ett rationellt 

skogsbruk med hänsyn tagen till tidens teknik. Faktorer som skiftesstorlek, 

skiftesform, topografi och vägsystem bör även vägas in när det gäller hur stora 

avstånd som kan tillåtas mellan skogsskiften. 
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6 Resultat från intervju, samtal och enkätundersökning 

I det här kapitlet avslöjas resultatet av intervjun och enkätundersökningen som 

beskrevs i Kapitel 4. Metod och material. Intervjun hölls med Marcus Larsson, 

Skogsstyrelsen, för att få Skogsstyrelsens perspektiv på frågan om det lämpliga i 

att ha långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet. Intervjuavsnittet 

inleds med en översiktlig beskrivning av intervjun, följd av en analys av beskriv-

ningen. Enkätsvaren kom från 33 av de 94 lantmäterikontoren i den aktuella 

populationen och utgör underlag för att undersöka rättstillämpningen och om 

skatteförrättningar med skogsmark blivit vanligare. I enkätavsnittet finns beskriv-

ning och analys av enkätsvaren under respektive enkätfråga. Intervjufrågorna 

finns i Bilaga 1 och enkäten med följebrev finns i Bilaga 3. Utöver detta 

innehåller kapitlet också ett kort avsnitt med information från ett samtal med Leif 

Norell, Lantmäteriet. 

 

6.1 Resultat från intervju med Marcus Larsson, Skogsstyrelsen: 
beskrivning och analys  

Intervjun med Marcus Larsson hölls på Skogsstyrelsen kontor i Gävle den 16 

april 2014. Huvudfrågan var om långa avstånd mellan skogsskiften kan påverka 

brukandet av skogen och om det i så fall skulle kunna vara ett skäl till att neka en 

fastighetsreglering där sådana avstånd uppstår. Marcus Larsson tog sitt eget 

fastighetsinnehav som exempel för att visa att långa avstånd till skogsinnehavet 

normalt inte försvårar brukandet menligt.  
 

Jag har två fastigheter, en i Östergötland och en i Västernorrland och de brukar jag ihop. 

Men jag bor här och det är inte ovanligt idag att skogsägarna bor i Stockholm och har en 

fastighet på ett ställe, men bor på en annan. Det funkar alldeles utmärkt. (M. Larsson, 

personlig kommunikation, 16 april 2014) 

 

Anledningen till att det fungerar är att Larsson, liksom många andra, blir 

servad med avverkning, föryngring, tillsyn m.m. av virkesuppköpare. Servicen 

anpassas efter fastighetsägarens behov och Larsson menade att virkesuppköparna 

på så sätt knyter fastighetsägarna till sig. Viss fördel menade Larsson att det finns 
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med närhet till skogen, eftersom det vid långa avstånd krävs ”en logistik” för att 

tillse och sköta fastigheterna, men det är inte någon avgörande skillnad. För en 

fastighetsägare som brukar sin fastighet helt på egen hand och är självverksam 

ökar emellertid fördelarna med närhet enligt Larsson.  

De fördelar som enligt Larsson finns av att skogsskiften ligger nära varandra är 

att de då kanske kan sambrukas så att åtgärder kan göras på båda skiftena 

samtidigt. Till exempel kan det bli lättare att nå tillräcklig kvantitet med virke vid 

avverkningen för att den ska bli lönsam. Detta framgår av följande citat: 

 
Om man tar dit en maskin för att avverka, hittar den då virke inom närområdet så kan 

man fylla upp en viss kvantitet. Jag ska köpa traktor till exempel och då kanske inte virket 

på ena skiftet räcker … och ligger då det andra skiftet nära så kan jag ändå ta dit 

maskinen, för att då avverkar jag kanske på två bitar samtidigt, om skogen är lämplig och 

priserna är bra på den skogen. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

 
Larsson menade alltså att det krävs en viss kvantitet avverkat virke för att 

inkomsten ska bli tillräckligt stor i förhållande till kostnaderna för transport av 

skogsmaskin, virkestransport och arbete. Utifrån egna undersökningar menade 

Larsson att vid normala förhållanden, där skogsmaskiner används vid 

avverkningen, behöver minst 2-5 hektar avverkas för att en avverkning ska vara 

lönsam i Gävletrakten. Vid de ovanliga förhållandena att brukandet görs med 

äldre metoder, som att använda arbetshäst, blir det andra avkastningskrav.  Det är 

också så att avverkningsytorna varierar i Sverige beroende på skogstillväxt och 

avstånd till skogsindustrin, vilket medför att även den undre gränsen bör vara det. 

Larsson menade att i norra Sverige krävs större avverkningsytor för att det ska bli 

lönsamt än i södra Sverige. Han gjorde bedömningen att i norra Sverige skulle en 

undre gräns på åtgärdsområde snarare behöva vara 5-10 hektar. Skogsskiften som 

är mindre än så fungerar bara om de kan sambrukas med något annat skifte i 

närheten med lika gammal skog. Storleken är också beroende av om det består av 

ett eller flera åtgärdsområden, d.v.s. på hur likvärdig ålder skogen har på skiftet. 

Resonemanget framgår av kommunikationen i Bilaga 2. 

Gällande frågan om det ur skogsbrukssynpunkt skulle finnas skäl att neka 

fastighetsregleringar p.g.a. att långa avstånd uppstår mellan skogsskiften inom 

samma fastighet, hade Larsson innan intervjun rådgjort med Karin Byström, en 

kollega som är Skogsstyrelsens värderingsexpert och ”som jobbar en hel del med 
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de här frågorna” (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014). De var 

”rörande eniga” (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) om att det 

ur skogsbrukssynpunkt definitivt inte finns något sådant skäl. Så länge det avsides 

belägna skiftet är så stort att avverkningen på det i sig räcker för att det ska bli 

lönsamt och rationellt var det enligt Larsson inga problem med avståndet. Ur 

skogsbrukssynpunkt skulle det inte ens vara något hinder att fastighetsdelarna 

ligger i olika kommuner.  

Det enda som enligt Larsson skulle kunna utgöra ett hinder för sådana 

marköverföringar är att det överförda skogsskiftet är så litet eller har så dålig form 

att det inte är rationellt att bruka som ett eget åtgärdsområde. Då är det, som 

Larsson påpekar, egentligen inte rationellt att bruka någonstans, men det blir än 

mindre rationellt om det blir ett långt avstånd till den övriga fastigheten.  
 

Så ni tycker inte att det skulle finnas några hinder egentligen inom kommun? (G. 

Hellrup, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

Nej. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

….Det är inget hinder för skogsbruket? (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 

april 2014) 

Nej, inte såvitt bitarna i sig har en någorlunda god beskaffenhet så att man kan 

avverka på dom. …. Det skulle ju kunna bli som i Dalarna, med smala remsor som skulle 

brukas långt ifrån varandra i samma fastighet. … eller om det bara är en ruta på ett hektar 

eller något sånt där som vi egentligen inte ser som rationellt någonstans … (M. Larsson, 

personlig kommunikation, 16 april 2014) 

Nej, just det. (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

…då är det ju inte rationellt där heller, men avståndet spelar ju ingen roll. Det kan 

vara lika… Eller det kan ju vara lite lämpligare, kan man tycka i varje fall om man köper 

till ett hektar om det ligger närmare stamfastigheten. (M. Larsson, personlig 

kommunikation, 16 april 2014) 

 
Som stöd för sitt ställningstagande visade Larsson också 12 § Skogsvårdslagen 

(SFS 2008:662) där det står att i normala fall räknas ”den produktiva skogsmark 

inom en kommun som tillhör samma ägare” som brukningsenhet. Han visade även 

att det i 14 § Skogsvårdsförordningen (SFS 2005:1149) står att efter beslut av 

Skogsstyrelsen kan en brukningsenhet under en viss tid få utgöras av skogsmark i 

flera kommuner, om det annars skulle kunna ”medföra betydande svårigheter att 

planera skogsbruket”. Enligt Skogsvårdslagen ses det alltså som något naturligt att 

all produktiv skogsmark som ägs av samma person brukas som en enhet. Ibland 
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kan det dessutom skapa svårigheter om skogsmark som ägs i olika kommuner 

räknas som olika brukningsenheter.  

I samband med intervjun visade Larsson även ett skriftligt yttrande från 

Skogsstyrelsen där frågor från Skatteverket om s.k. rationaliseringsförvärv 

besvarades. Där står bl.a. följande: 
 

En variabel som uppenbart har betydelse för lönsamheten är åtgärdsområdenas storlek vid 

skogliga åtgärder som föryngringsavverkning och gallring. Exempelvis minskar såväl 

planerings- som flyttkostnader per avverkad volymenhet vid större åtgärdsområden. 

Samtidigt ökar möjligheten att ta ut mer värdefulla specialsortiment och att erhålla 

volymbaserade tillägg. (Skogsstyrelsen, 2013, s. 1-2)  

 
Detta förtydligar Larssons förklaringar om betydelsen av att åtgärdsområdena 

inte blir för små och varför det blir en olämplig fastighetsindelning om alltför små 

skogsskiften förs över till avlägset belägen fastighet. Utöver flyttkostnader 

påverkas också planeringskostnaderna och möjligheten att utnyttja ”värdefulla 

specialsortiment” och att få högre ersättning p.g.a. en större volym. Detta gör 

alltså mindre åtgärdsområden och därmed även små skiften mindre lönsamma. 

Under intervjun visar Larsson emellertid en tveksamhet kring om det skulle 

spela roll att avstånden mellan skogsskiften är långa ens när skiftena är små, och 

därmed också om den befintliga fastighetens lämplighet bör spela roll. Detta visar 

följande citat: 
 
Det är ju en klar fördel om de ligger ihop. Om de skulle bestå av väldigt små bitar, så bör de ju 

ligga, ja, hanteringsmässigt relativt nära varandra. Det skulle ju kunna bli att man köpte en 

förskräcklig massa småfläckar liksom. Ja det kanske funkar det också, för när man planerar skog 

så planerar man ju varje bit för sig ... Nej, det går nog att hugga på väldigt många sätt utan att det 

stör väldigt mycket. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

 
Som konversationen i Bilaga 2 visar landade han emellertid i att skogsskiften 

som överförs till en avlägsen fastighet bör överstiga en viss storlek. 

 I intervjun ställdes även en fråga om det borde vara krav på viss vägstandard 

mellan fastighetsdelarna. Tillgången till väg verkade inte Larsson se som något 

reellt problem. Detta innebär emellertid inte att han inte anser att tillgång till väg 

är en nödvändighet. När det gäller regionala skillnader ansåg Larsson att detta inte 

skulle göra någon skillnad, mer än, vilket diskuterats ovan, hur små överförda 

skogsskiften bör få vara om de ligger långt ifrån varandra.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Larsson menade att det ur 

skogsbrukssynpunkt inte finns några hinder för långa avstånd mellan en fastighets 

skogsskiften. Anledningen till detta är att många skogsägare idag inte brukar sin 

skog själva utan blir servade av virkesuppköpare. Det enda Larson såg som 

olämpligt ur skogsbrukssynpunkt är när det avlägset belägna skogsskiftet är så 

litet eller har så dålig form att det inte kan brukas som ett eget åtgärdsområde. 

Gränsen för storleken på ett avlägset beläget skogsskifte beror enligt Larsson på 

hur stora arealer som krävs för att en avverkning ska vara lönsam, vilket i sin tur 

är beroende av skogstillväxt och avstånd till skogsindustrin. Detta medför krav på 

större arealer i norra Sverige än i södra, framför allt i Norrlands inland. I trakten 

runt Gävle skulle uppskattningsvis en areal på 2-5 hektar krävas, medan det längre 

norrut skulle krävas 5-10 hektar. 

 

6.2 Resultat från samtal med Leif Norell, Lantmäteriet: beskrivning 
och analys 

I samtal om examensarbetets upplägg med Leif Norell, sakkunnig i 

fastighetsbildningsfrågor inom lantbruk på Fastighetsbildningsdivisionens huvud-

kontor på Lantmäteriet, har det framkommit att det för några år sedan spreds en 

tumregel på kurser, temadagar och Lantmäteriets internutbildning. Tumregeln sa 

att avstånd mellan skogsskiften som översteg 2 mil i södra Sverige eller 3-4 mil i 

norra Sverige inte skulle tillåtas (L. Norell, personlig kommunikation, 18 mars 

2014). Det har tidigare alltså spridits riktlinjer för vissa avstånd som inte bör 

överstigas, riktlinjer som emellertid inte fördes in i Handbok FBL.  

 

6.3 Resultat från enkätundersökning: beskrivning och analys 

6.3.1 Fråga 2 

Första frågan efter att kontoret uppgivits var: ”Vilka riktlinjer har ert kontor vid 

lämplighetsprövningen av fastigheter när det gäller tillåtna avstånd mellan 

skogsskiften inom samma fastighet?”  
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Respons 
Alternativ a), som innebar att kontoret har ett visst antal mil som riktlinje för hur 

långt det får vara, angavs av åtta kontor vilket motsvarar 24 % av svaren (se 

Tabell 1). Alternativ b), som innebär att de bedömer från fall till fall vad som är 

lämpligt, angavs av 21 kontor vilket motsvarar 64 % av svaren. Alternativ c) 

innebar att kontoren tillåter allt inom kommungräns. Detta angavs av 4 kontor 

vilket motsvarar 12 % av svaren. Här fanns inte några avgörande skillnader 

mellan svaren från kommunala och statliga konter eller mellan kontor i eller 

utanför skogslänen. Det är alltså klart vanligast bland kontoren att bedöma från 

fall till fall. 

 
 

Tabell 1: Svar på fråga 2 

 

6.3.2 Följdfrågor till svarsalternativ 2a) 

I följdfrågorna efterfrågades hur långt avstånd som tillåts och vad som ”ligger 

till grund för valet av dessa avstånd”. Fyra av kontoren som svarat alternativ a) 

ligger i Västra Götalands län, där en principöverenskommelse har gjorts mellan 

lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands 

län. Principöverenskommelsen innebär att om vägnätet är acceptabelt anses det 

godtagbart med ca 2 mil från ett utskifte till brukningscentra eller hemskifte 

(Lantmäterimyndigheterna och Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands 

län, 2010, s. 9). Avståndet har uppfattats som fågelvägen av tre av kontoren och 

som vägavstånd av ett av kontoren. Intressant är att tre av Lantmäteriets kontor i 

dessa län inte hänvisade till dessa riktlinjer. De angav istället alternativ b). Ett 

kontor i ett annat län svarade också att de har en principöverenskommelse med 

länsstyrelsen, men också med Skogsstyrelsen i samma region. De har kommit 

överens om ett maxavstånd på 10 km körväg.  

Svarsalternativ Antal kontor Andel kontor 

a) 8 24 % 

b) 21 64 % 

c) 4 12 % 
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De övriga tre kontoren hade tagit fram egna riktlinjer eller har egen praxis. Ett 

lantmäterikontor hade 1-2 mil som maxavstånd då de menar att det inte finns 

någon förvaltning eller funktion som håller skiftena samman om avståndet blir för 

långt. Ett lantmäterikontor i ett av skogslänen hade en praxis på 2-2,5 mil medan 

ett kontor i södra Sverige hade 0,5 mil som riktlinje. De tyckte inte det är lämpligt 

med längre avstånd då det ”finns risk att skogsmarken utnyttjas sämre”. 

”Tillfarter” och vägslitage kunde också påverka bedömningen.  

 

6.3.3 Följdfrågor till svarsalternativ 2b) 

För att få en bättre bild av hur liberal bedömningen är bland de som svarat 

alternativ b) ställdes följande följdfrågor:  

i) hur långt avstånd (fågelvägen) har ni tillåtit som längst under 2013-2014? 

ii) vilket är det kortaste avståndet (fågelvägen) som ni har nekat under 2013-

2014? 

iii) av vilka anledningar har ni inte tillåtit långa avstånd mellan skogsskiften inom 

samma fastighet under 2013-2014? 

 

Respons 
15 av de 18 kontor som svarade uppgav att de inte nekat någon förrättning 

p.g.a. avstånd mellan skogsskiften under 2013-2014. Samtidigt låg kontorens 

längst tillåtna avstånd under samma period på mellan ”mindre än 1 km” och två 

mil fågelvägen. Medianvärdet var 5,5 km. Tre kontor uppgav dock att de avrått 

fastighetsägare från att söka. En av dessa förfrågningar gällde en förrättning där 

ett avstånd på sju km skulle ha uppstått. Denna ansökan avråddes ”kanske främst 

för att det handlade om att föra samman två stora skogsfastigheter”. Ett annat av 

kontoren som inte nekat under 2013-14 uppgav att de tidigare nekat ett avstånd på 

ca 18 km. Endast två kontor uppgav att de har nekat förrättningar under 2013-14 

eller skulle komma att neka. Det ena gällde ett avstånd på ca 20 km fågelvägen 

och 30 km bilväg, det andra gällde ett på ca åtta km. Fastighetsbildningen nekades 

”med beaktande av fastighetens storlek, ändamål för fastigheten - jordbruk, samt 

att en stor del av tätorten ligger mellan fastigheten och sökt skifte för fastighets-

reglering”. De få svar som kom från skogslänen tyder på att frågan där är 
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vanligare. Tre av fem kontor hade nekat eller avrått ett antal fastighetsägare från 

att söka. 

När det kommer till varför långa avstånd inte tillåtits ansåg ett kontor i princip 

kommungränsen vara maxgräns, men den viktigaste aspekten var när de olika 

fastighetsdelarna kunde anses ha ett funktionellt samband. Hänvisning gavs alltså 

till det krav som enligt Handbok FBL ska gälla inom detaljplan (se kap. 5.1.2.1). 

Svaret visade också att kontorets bedömning även görs utifrån 

transportmöjligheterna mellan den yrkade fastighetens skiften. Ett annat kontor 

gjorde sin bedömning utifrån flera aspekter. ”Av betydelse var t.ex. hur 

fastigheterna ser ut, hur stora de är, hur splittrade fastigheterna är, hur stort det 

överförda skiftet är, vilka förbättringar i övrigt vi kan se.” Marköverföringar inom 

samma trakter tilläts i princip alltid. Dessa kan vara så utsträckta som en mil, men 

eftersom det ansågs praktiskt att bruka skogen så långt bort på 1850-talet så 

ansågs det så även idag. 

Två kontor godkände inte om fastighetsregleringen inte innebär någon 

förbättring. Om t.ex. en olämplig skogsfastighet blir lämplig genom utökningen 

kunde fastighetsregleringen tillåtas, men inte om en redan lämplig och tillräckligt 

stor fastighet utökas. De bedömde alltså, liksom en av Skutins (2006) FLM, 

utifrån kravet i Handbok FBL att fastigheter inte bör läggas ihop om de gott och 

väl kan fungera fristående (se kap. 5.1.2.1). Ett annat kontor menade istället att 

om en fastighet inte är tillräckligt stor för att uppfylla kraven 3 kap. 5 § FBL (SFS 

1993:1340) blir den inte lämpligare om fler skiften läggs till på avstånd, eftersom 

inget enskilt skifte är lämpligt i sig. En sådan reglering avslås alltså, men annars 

hade de svårt att motivera att avståndsfrågan i sig ska vara ett hinder för 

fastighetsbildning. Transporter och åtkomst förutsätts då fungera. Kontoret har 

tidigare beaktat avstånd på över 5 km särskilt, men har efter samtal med 

Skogsstyrelsen blivit mer liberala. Ett kontor uppgav som anledning att de 

”försöker avstyra … ‘blandningar’ mellan olika byar” och hade alltså 

ortnamnsvården (se kap. 5.1.2.2) och hanteringen i fastighetssystemet som motiv. 

 

6.3.4 Följdfråga till svarsalternativ 2c) 

De som angett alternativ 2c) ombads motivera varför de tillåter alla avstånd 

mellan skogsskiften inom kommungräns. Dessa fyra kontor menade att 
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skogsbruket numera bedrivs på ett sådant sätt att skogsskiften kan ligga åtskilda. 

Många bor inte på sina fastigheter eller i kommunen utan t.ex. i Stockholm, och 

oftast är de anslutna till något skogsbolag som sköter hela kedjan från plantering 

till slutavverkning. Transporter för tillsyn, ev. röjning, jakt, m.m. kan ske med 

personbil. De tillät emellertid inte om skiftena är för små. De måste vara så stora 

att de kan brukas som eget åtgärdsområde och blir skötta och det måste vara 

ekonomiskt intressant att sköta skogen. Ett kontor hade en gräns på 100 m3sk årlig 

avkastning, ett annat hade inga färska ärenden men hade som längst tillåtit ca 17 

km 2011 och ca 27 km 2010. Utöver att avstånden inte är något problem för 

skogsbruket hänvisade en av FLM till 2004 års rättsfall (Lantmäteriverket, 2007) 

och menade att administrativa skäl som delaktigheter i samfälligheter inte kan 

beaktas.  Det är slående att dessa kontor delar Marcus Larssons grundsyn.  

 

6.3.5 Fråga 3 

1 januari 2011 höjdes stämpelskatten vid lagfarna fastighetsköp från 3 % till 4,25 % för 

juridiska personer. Bedömer du att det har blivit vanligare sedan 1 januari 2011 med 

”skatteförrättningar” för juridiska personer där ni har att ta ställning till avståndsfaktorn 

mellan skogsskiften? 

 

Respons 
Fem kontor, d.v.s. 15 %, svarade ja, 18 stycken, d.v.s. 54 %, svarade nej och 10 

stycken, d.v.s. 30 %, svarade att de inte kunde bedöma frågan (se Tabell 2). 

Eftersom ja-svaren var vanligare bland Lantmäteriets kontor i skogslänen och nej-

svaren vanligare bland KLM utanför skogslänen är det emellertid troligt att 

andelen av kontoren i populationen som skulle svarat ja är större och andelen som 

skulle svarat nej mindre.  
 

Tabell 2: Svar på fråga 3 

Svarsalternativ Antal kontor Andel kontor 

Ja 5 15 % 

Nej 18 54 % 

Kan ej bedömas 10 30 % 
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Resultatet tyder på att skatteförrättningarna har ökat i viss mån, men eftersom så 

pass hög andel av lantmätarna svarat nej på frågan är ökningen antagligen inte 

markant. 

 

6.3.6 Fråga 4 

För att undersöka behovet av tydligare riktlinjer och FLMs förslag till att 

åstadkomma detta ställdes frågan Anser du att det behövs tydligare riktlinjer i 

handbok FBL angående avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet? Om 

ja, på vilket sätt i så fall? Om nej, varför inte? 

 

Respons 

På 19, d.v.s. 57 %, av kontoren som svarade fanns en efterfrågan på tydligare 

riktlinjer i Lantmäteriets Handbok FBL (Lantmäteriet, 2013) (se Tabell 3). 13 

svarade nej på frågan och ett av kontoren som besvarade enkäten besvarade inte 

frågan. 
 

Tabell 3: Svar på fråga 4 

Svarsalternativ Antal kontor Andel kontor 

Ja 19 57 % 

Nej 13 39 % 

Ej svarat 1 3 % 

 

Från de som svarade ja finns sex huvudkategorier på varför eller hur Handbok 

FBL behöver förtydligas. Två kontor menade att handboken är alldeles för otydlig 

och att denna fråga knappt framgår över huvud taget. En grupp menade att det 

skulle vara bra om tillämpningen i landet blev mer likartad och det fanns en 

gemensam grund att stå på. Tydligare riktlinjer skulle också underlätta för nya 

FLM och snabba på handläggningen. Fastighetsägare skulle dessutom kunna få 

tydligare besked. En annan grupp menade istället att det skulle vara bra med 

riktlinjer, men eftersom förhållandena i landet är så olika måste de vara allmänna 

och anpassade till olika delar av landet. Någon föreslog att det ska anges olika 

riktlinjer för olika delar av landet.  

45 

 



En grupp som hade en mer liberal bedömning menade att Handbok FBL inte är 

uppdaterad och att riktlinjer behövs efter dagens skogsbruk. De efterfrågade också 

riktlinjer för hur stora överförda skiften måste vara. Slutligen var det flera som 

ville att det ska redovisas vilka faktorer/kriterier som bedömningen ska göras 

utifrån och vilka skäl som skulle kunna vara anledningar att neka denna typ av 

fastighetsregleringar på. Bland dem fanns de som inte nekar p.g.a. avstånd inom 

kommungräns, men som var öppna för att det skulle kunna finnas skäl till detta 

som de inte ser. Utöver storlek på överfört skifte togs regionala skillnader, 

fastighetens storlek och avkastningsförmåga, tid att ta sig till skiftet, samt vägars 

beskaffenhet och vägrätt upp som frågor respondenter ville ha belysta. 

Bland de som svarade nej finns fem grupper. Två menade att det inte går att ge 

tydligare riktlinjer i Handbok FBL eftersom riktlinjerna där inte är juridiskt 

bindande och rättsläget inte är tillräckligt tydligt. I handboken ska redovisas 

”tillämpliga uttalanden i förarbetena och gällande rättspraxis” skriver en FLM och 

det som behövs är därför några vägledande rättsfall. Fem kontor menade att 

frågan måste bedömas från fall till fall och att det inte går skapa tillräckligt 

generella riktlinjer. Någon ville istället ha regionalt utarbetade riktlinjer, t.ex. i 

samråd med Skogsstyrelsen. Två av de som hade regionala riktlinjer, d.v.s. Gröna 

häftet, tyckte också att riktlinjerna behöver vara anpassade efter regionala 

förutsättningar och att dessa riktlinjer fungerade bra. Tre kontor tyckte inte frågan 

är så viktig eller problemet så stort. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att utreda rättsläget för om det efter 

fastighetsreglering ska få uppstå långa avstånd mellan skogsskiften inom samma 

fastighet och utifrån vilka kriterier denna bedömning ska göras. Därutöver skulle 

tillämpningen av lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL (SFS 1970:988) i denna fråga 

undersökas. Undersökningen skulle också utreda om förrättningslantmätarna 

bedömer att skatteförrättningar där denna fråga är aktuell blivit vanligare. Mer 

specifikt skulle undersökningen svara på följande frågor: 

 

• Hur är rättsläget i frågan om det efter fastighetsreglering ska få uppstå 

långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet och utifrån vilka 

kriterier denna bedömning ska göras? 

• Hur långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet tillåter 

förrättningslantmätare i Sverige? Är rättstillämpningen enhetlig? 

• Utifrån vilka argument och kriterier bedöms fastigheter med långa avstånd 

mellan skogsskiften som olämpliga? 

• Bedömer förrättningslantmätare i Sverige att avsaknaden av stämpelskatt 

vid fastighetsreglering har blivit en vanligare anledning till att förvärva 

avlägsen skogsmark genom fastighetsreglering sedan skattehöjningen 

2011? 

 

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras och slutsatser dras för var och en 

av ovanstående frågor. Därefter diskuteras en eventuell utformning av nya 

riktlinjer angående avstånd mellan skogsskiften. 

 

7.1 Rättsläget i frågan om det efter fastighetsreglering ska få 
uppstå långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet 

Det som talar för att långa avstånd inte ska ligga fastighetsbildning till hinder 

inom kommungränsen är till att börja med att 3 kap. FBL (1970:988) ska tolkas 

utifrån skogsbrukspolitiken och den tekniska och ekonomiska utvecklingen. 

Enligt LMVs bedömning i rättsfallet från 2004 är skogsbruket utifrån dagens 
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teknik, ekonomi och skogsbrukspolitik ett sådant ändamål som innebär att det ur 

brukningssynpunkt oftast inte är olämpligt att en skogsbruksfastighets skiften inte 

är samlade. Det faktum att formuleringen om sammanhållna ägor i JDL uteslöts ur 

FBL (SFS 1970:988) kan tillsammans med formuleringarna om detta i förarbetena 

tolkas som att fastighetsbildning som medför att en fastighet blir indelad i flera 

skilda delar normalt inte ska få äga rum. Men om fastighetens ändamål medger att 

det kan vara lämpligt att fastighetens delar inte är samlade kan den ändå äga rum. 

Frågan uppstår då om skogsbruk, med hänsyn tagen till samhällsutvecklingen och 

aktuell skogspolitik, är ett sådant ändamål som innebär att detta kan vara lämpligt 

och enligt 2004 års rättsfall är det alltså det. Detta innebär att ur bruknings-

synpunkt ligger inte formuleringen om sammanhållna ägor i förarbetena till hinder 

för att det uppstår långa avstånd mellan skogsskiften inom samma fastighet. 

Utifrån reglerna i 3 kap. 7 § FBL (SFS 1993:1340) behöver emellertid varje 

enskilt markområde ha en sådan storlek, form, topografi och transportmöjligheter 

att det kan brukas som ett eget åtgärdsområde. 

Ett argument för att neka till flera fastighetsområden som är gångbart inom 

detaljplan är att fastighetsområdena ska ha ett funktionellt samband. Kravet 

innebär att det befintliga fastighetsområdet ska behöva tillgång till det nya, eller 

vice versa, för att fungera. När det gäller skogsbruksfastigheter skulle ett sådant 

krav bl.a. leda till konsekvensen att det inte blir tillåtet att föra över ett stort 

näraliggande skogsområde till en redan tillräckligt stor skogsbruksfastighet, även 

om detta egentligen skulle innebära en förbättring av fastigheten. Skogsområdet är 

ju inte nödvändigt för att det ska vara en väl fungerade fastighet. En strikt 

tillämpning av en sådan regel skulle alltså kunna leda till olämpliga konsekvenser.  

Förarbetena visar att en del av fastighetsbildningens grundläggande funktion är 

att skapa ur det allmännas synpunkt önskvärda försäljningsobjekt, så att rättighets-

belastningar och överlåtelser av fastigheter blir enklare och tillförlitligare. 

Rättsfallsanalysen visar att ett tungrott fastighetssystem i sig antagligen inte 

(senare förarbeten talar ju i viss mån emot detta) är skäl att neka, men en 

fastighetsreglering som antagligen skulle innebära ny fastighetsbildningsåtgärd 

vid nästa ägarförändring ska inte tillåtas. Som framkommer av Skutins (2006) 

undersökning görs många av dessa fastighetsregleringar eftersom det är billigare 

än ett köp som lagfars, trots att detta leder till en mer otymplig hantering och att 

lagfaret köp annars hade varit att föredra. Det enskilda intresset består alltså ofta i 
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att undslippa stämpelskatt. Det tyder på att fastighetsbildningslagens grund-

läggande syfte motverkas och att fastighetsregleringarna i många fall inte leder till 

önskvärda försäljningsobjekt. Stödet för att neka förrättningar på denna grund är 

emellertid inte så tydligt i förarbetena och även om fastighetsområdena ofta 

fungerar bättre var för sig, är inte heller detta skäl att neka om de tillsammans 

utgör en lämplig fastighet. 

 

Slutsats 

Min slutsats är därmed att rättsläget är oklart och för att få ett tydligare 

rättsläge skulle vägledande rättsfall i HD behövas, där argumenten ovan prövas 

mot varandra. I relation till tidigare forskning kan konstateras att det här 

framkommer andra ändamål för fastighetsbildning än de externa effekter som 

Kalbro (2005) visat på. Fastighetsbildning ska även underlätta för fastighets-

marknad och rättighetsupplåtelser, d.v.s. reducera transaktionskostnader. 

 

7.2 Hur långa avstånd tillåter förrättningslantmätare i Sverige 
mellan skogsskiften i samma fastighet? Är rättstillämpningen 
enhetlig? 

Enkätresultatet visar att bedömningen sträcker sig från de som inte tillåter 

avstånd över 5 km till de som tillåter allt inom kommungräns. De flesta kontoren 

bedömer dessa förrättningar från fall till fall, men en grupp kontor tillåter alltså 

allt inom kommungräns och en grupp har riktlinjer för hur långt avstånd som ska 

tillåtas. Riktlinjerna är endera regionalt överenskomna med länsstyrelsen eller 

också satta på det egna kontoret och varierar därför. De flesta riktlinjerna är 

emellertid på två mil fågelvägen eller motsvarande, vilket stämmer överens med 

en tumregel som Fastighetsbildningsdivisionens huvudkontor på Lantmäteriet 

enligt Norell spred på kurser och temadagar för ett antal år sedan. Dessa var på 2 

mil i södra Sverige och 3-4 i norra. Rimligtvis är det denna tumregel som de av 

Skutin (2006) intervjuade FLM hänvisar till i sin lämplighetsprövning.  

Av svaren från de som bedömer från fall till fall framgår att det relativt sällan 

uppstår längre avstånd än två mil mellan skogsskiften och att frågan inte är 

jättevanlig. 15 av de 18 kontor som svarat uppger att de inte nekat någon 
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förrättning p.g.a. avståndet under 2013-2014. Samtidigt ligger kontorens längst 

tillåtna avstånd under samma period på mellan ”mindre än 1 km” och två mil 

fågelvägen. Medianvärdet är 5,5 km. Resultatet tyder emellertid på att frågan är 

vanligare i skogslänen. Då få svar inkommit från Lantmäteriets kontor i 

skogslänen är denna slutsats dock osäker. Exempel på avstånd som nekats är 7, 8, 

18 och 20 km. Samtidigt uppger ett av kontoren som tillåter alla avstånd inom 

kommungräns att de tillåtit avstånd på 17 respektive 27 km. Delvis kan 

skillnaderna bero på olika omständigheter vid förrättningarna, men det framgår av 

svaren att bedömningen också görs på olika grunder. Detta är dock inte särskilt 

förvånande med tanke på det otydliga rättsläget.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan konstateras att rättstillämpningen angående tillåtna 

avstånd mellan skogskiften varierar avsevärt. Bedömningen sträcker sig från de 

som inte tillåter avstånd över 5 km till de som tillåter allt inom kommungräns och 

godkänt avstånd på 27 km. Den är därmed inte likvärdig och riskerar att bli alltför 

subjektiv. Situationen är inte tillfredställande då likabehandlingsprincipen sätts åt 

sidan och objektivitetsprincipen riskeras.  

 

7.3 Av vilka orsaker och utifrån vilka kriterier bedöms fastigheter 
med långa avstånd mellan skogsskiften som olämpliga respektive 
lämpliga? 

Enkätresultatet visar att bedömningen görs utifrån kriterier som till stora delar 

sammanfaller med de argument för och emot långa avstånd som finns i 

rättskällorna. De kontor och FLM som godkänner alla avstånd mellan 

skogsskiften inom kommunen, använder sig av argumentet att avståndet inte har 

någon betydelse ur brukningssynpunkt. Ett avlägset beläget skifte får emellertid 

inte vara så litet att det inte kan brukas som ett eget åtgärdsområde eller att det blir 

ekonomiskt ointressant att sköta det. Denna syn konkretiseras av intervjun med 

Marcus Larsson, Skogsstyrelsen. Enligt Skutins (2006) undersökning hade 

Skogsstyrelsen redan 2006 åtminstone i grunden samma uppfattning som Larsson 

redovisar. Detta stärker intervjuresultatet. Både intervjun och enkätresultatet visar 
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att anledningen till avståndets betydelselöshet är att många skogsägare idag inte 

brukar sin skog själva utan blir servade av virkesuppköpare. 

Gränsen för storleken på ett avlägset beläget skogsskifte beror enligt Larsson 

på hur stora arealer som krävs för att en avverkning ska vara lönsam, vilket i sin 

tur är beroende av skogstillväxt och avstånd till skogsindustrin. Detta medför krav 

på större arealer i norra Sverige än i södra, framför allt i Norrlands inland. I 

trakten runt Gävle skulle uppskattningsvis en areal på 2-5 hektar krävas, medan 

det längre norrut skulle krävas 5-10 hektar. Som Larsson påpekade är ett avlägset 

beläget skogsskifte som är så litet eller har så dålig form att det inte kan brukas 

som ett eget åtgärdsområde inte rationellt någonstans. Att skapa ett sådant skifte 

är därmed inte tillåtet alls enligt 3 kap. 7 §§  FBL (1993:1340). Det går dock att 

tänka sig ett befintligt skifte mindre än 2-3 ha som förs över till en avlägset 

belägen fastighet. Trots att skiftet redan är så litet skulle en sådan fastighets-

bildning i enlighet med Larsson ändå inte vara tillåten enligt 3 kap. 7 §§  FBL 

(1993:1340). Den skulle minska möjligheten till ett rationellt skogsbruk och 

incitamentet för fastighetsägaren att bruka marken. Larssons undre gräns för ett 

skogsskifte stämmer också bra överens med Lantmäteriets riktlinjer om en 

behandlingsyta på minst 3 ha vid slutavverkning och minst 5 ha vid gallring 

(Lantmäteriet, 2013, s. 207). Larssons riktlinje för norra Sverige på 5-10 hektar 

ligger emellertid över Lantmäteriets. 

 Larssons resonemang tyder alltså på att 3 kap. 7 §§  FBL (1993:1340) endast 

kan hindra dessa fastighetsregleringar om skogsskiftet är mindre än så eller 

formen är för dålig. Det krav som ett av lantmäterikontoren har, 100 m3sk årlig 

avkastning, är betydligt högre. I Gävleområdet skulle den motsvara omkring 20 

hektar. Som Skutin (2006) visar menar skogsbolagen emellertid att ett samlat 

ägande är mer rationellt och att föredra, bl.a. då det ger lägre kostnader för 

virkestransporter, något som bekräftas av det i intervjuresultatet redovisade 

yttrandet från Skogsstyrelsen till Skatteverket. Detta talar för att transport-

möjligheterna mellan skogsskiften också bör vara en faktor att beakta och att det 

kanske skulle kunna vara befogat med högre krav på yta än Larssons. Det är 

intressant att se att de FLM Skutin intervjuat också delar uppfattningen att skiftets 

storlek ska spela roll och när det gäller jordbruksmark även Lindblom och 

Olofsson (2013).  
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De som har en mer restriktiv syn har andra och mer skilda argument och 

kriterier. En del FLM verkar utgå ifrån olika riktlinjer i Handbok FBL. De orsaker 

till att neka som tas upp är krav på funktionellt samband, att fastigheter inte bör 

läggas ihop om de gott och väl kan fungera fristående, ortnamnsvården och 

hanteringen i fastighetssystemet, samt att det finns risk att skogsmarken utnyttjas 

sämre. Bedömningen utgår också från fastigheternas storlek och arrondering, samt 

möjligheter till transporter och åtkomst mellan fastighetsdelarna. Bedömnings-

grunderna kombineras i viss mån, men variationen bland motiven är tydlig.  

 

Slutsats 

De slutsatser som kan dras utifrån detta är att argumenten och kriterierna 

bedömningen görs utifrån till stora delar sammanfaller med de som finns i 

rättskällorna, men de varierar lantmäterikontor emellan. Inget kontor tar 

emellertid upp argumentet att de långa avstånden medför försäljningsobjekt som 

inte är önskvärda av det allmänna. Det kan också konstateras att skogsbruket inte 

påverkas menligt av långa avstånd om det avsides belägna skogsskiftet kan brukas 

som eget åtgärdsområde. 

 

7.4 Förrättningslantmätarnas bedömning av om antalet 
skatteförrättningar ökat efter skattehöjningen 2011 

Det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån enkätundersökningen om 

skatteförrättningarna ökat efter skattehöjningen 2011. Det är klart fler FLM som 

inte bedömer att skatteförrättningarna ökat än som bedömer detta. En tillräckligt 

stor andel av FLM bedömer dock att det är så, för att resultatet ska förstärka den 

av Lindblom och Olofsson (2013) givna bilden att de troligtvis gör det. En sådan 

utveckling är också rimlig. Incitamentet att förvärva skogsmark genom fastighets-

reglering istället för genom köp som lagfars fanns redan innan skattehöjningen 

2011, men ökade därefter. Den orsak Lindblom och Olofsson pekar på är 

emellertid att medvetenheten om fördelarna med fastighetsreglering ökat. Detta är 

också en trolig orsak. 

Lindblom och Olofsson (2013) menar att inom jordbruket leder även 

skatteförrättningar till en bättre fastighetsindelning av jordbruksmarken, då större 

52 

 



enheter där är mer rationellt. Som Skutins (2006) resultat visar är stämpelskatten 

emellertid den klart viktigaste drivkraften till att avlägset belägna skogsskiften 

förvärvas via fastighetsreglering istället för genom köp som lagfars. Mer krävande 

hantering med rättigheter och samfällighetsandelar är en bieffekt de större 

skogsägarna därför bygger upp system för att hantera. Att ha många fastigheter 

innebär inte stora problem för ägarna, utan är ofta istället mer rationellt än 

splittrade fastigheter. I dessa fall är alltså inte en rationellare fastighetsindelning 

orsaken till fastighetsbildningen; motivet är att undslippa stämpelskatt. Eftersom 

dessa förrättningar inte leder till en bättre fastighetsindelning, utan snarare en 

sämre, är detta en negativ utveckling ur fastighetsbildningssynpunkt. 

 

Slutsats 

Flertalet FLM bedömer inte att skatteförrättningarna där långa avstånd mellan 

skogsskiften uppstår ökar. Men tillräckligt många bedömer det för att det ska vara 

troligt att de ökar i viss mån, dock inte markant. Detta är en utveckling som inte är 

önskvärd ur fastighetsbildningssynpunkt. 

 

7.5 Utformning av riktlinjer angående avstånd mellan skogsskiften 

Enkätundersökningen visar att de flesta FLM upplever ett klart behov av 

tydligare riktlinjer i denna fråga. Detta behov bekräftas också av den varierande 

rättstillämpningen. Det råder emellertid delade meningar om hur detta ska uppnås. 

En klar majoritet vill ha tydligare riktlinjer i Lantmäteriets Handbok FBL; andra 

menar att detta inte är möjligt p.g.a. frågans generella karaktär eller det osäkra 

rättsläget. Enligt dem är det som behövs vägledande rättsfall. Just hur riktlinjerna 

ska anpassas råder det också delade meningar om. En del ser inget problem med 

riktlinjer och efterfrågar riktlinjer om vilka faktorer bedömningen ska göras 

utifrån. De menar att detta skulle skapa en enhetligare bedömning i landet. En 

andra kategori vill ha allmänna och regionalt anpassade riktlinjer i handboken; en 

tredje vill ha regionala riktlinjer vid sidan om handboken och en fjärde grupp 

menar att varje fall måste bedömas för sig och att det inte ens är möjligt att skapa 

riktlinjer.  
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Dessa åsiktsskillnader stämmer väl överens med de för- och nackdelar som 

Lindblom och Olofsson (2013) visar på när det gäller tydligare riktlinjer för 

avstånd till jordbruksmark. Tydligare riktlinjer medför en enhetligare bedömning, 

men minskar möjligheterna att anpassa bedömningen efter förutsättningarna. 

Lindblom och Olofsson menar också att ökad reglering skulle leda till minskad 

rationalisering av jordbruksfastigheter. Att ökad reglering är något som kan leda 

till negativa konsekvenser visar också Glaeser och Ward (2009) och Glaeser och 

Gyourko (2003). Det är alltså viktigt att ta välavvägda beslut så att inte 

nackdelarna överväger fördelarna med de riktlinjer som införs. Risken att 

förhindra ett effektivt utnyttjande av jorden var ju också anledningen till att 

reglerna i JDL (1926:326) om sammanhängande fastighetsområde inte togs med i 

FBL (1970:988). Samtidigt är det otillfredsställande när tillämpningen görs utifrån 

så varierande grunder att likabehandlingsprincipen, objektivitetsprincipen och 

legalitetsprincipen äventyras. 

 

Slutsats 

Resultatet i kapitel 5 och diskussionen i kapitel 7.1 visar att rättsläget är 

osäkert. Det osäkra rättsläget skapar naturligtvis en oklar grund att stå på vid 

rättstillämpningen, vilket är den troliga grundorsaken till att denna varierar i så 

hög grad som resultatet visar. Den varierande rättstillämpningen visar tillsammans 

med FLMs efterfrågan att det finns ett stort behov av tydligare riktlinjer. Att 

skatteförrättningarna troligen ökat sedan skattehöjningen 2011 gör detta behov 

ännu större ur en rättvisesynpunkt. Jag instämmer dock med de som menar att det 

osäkra rättsläget gör det svårt att ge tydligare riktlinjer trots att detta skulle 

behövas. Det skulle behövas vägledande rättsfall för att kunna ta fram tydligare 

riktlinjer. Skulle riktlinjer utformas tror jag inte det är lyckat med riktlinjer om 

visst avstånd; detta skulle bli för stelbent. Istället skulle det behövas riktlinjer som 

visar grundläggande principer och vilka faktorer bedömningen bör utgå ifrån. 

Sådana allmänna riktlinjer borde kunna vara nationella och ingå i Lantmäteriets 

Handbok FBL. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

På Skogsstyrelsens hemsida står att läsa: ”Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor 

som rör skog. Vi ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i 

praktiken av de som äger och brukar skogen.” _ _ _ ”Skogspolitiken vilar på två 

jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet.” Detta beskrivs som ”en uthålligt god 

avkastning och en rik och varierande skogsmiljö”. Det ligger alltså i Skogsstyrelsens 

intresse att skogsfastigheter har en sådan utformning att skogen brukas på bästa sätt.  

 

Den här intervjun ska handla om långa avstånd mellan skogsskiften inom samma 

fastighet och den lämplighetsprövning som förrättningslantmätare har att göra av 

fastigheter, främst i samband med marköverföring genom fastighetsregleringar. 

 
1. I vilken mån anser Skogsstyrelsen att långa avstånd mellan olika 

skogsskiften inom samma fastighet kan påverka brukandet av skogen?  
 

2. Anser Skogsstyrelsen att det kan finnas skäl att neka en fastighetsreglering 
p.g.a. ett långt avstånd mellan befintlig fastighet och det nya skogsskiftet, 
eller bör man tillåta allt inom kommungräns? Vilka skäl i så fall? Om nej, 
varför inte? 
 

3. Finns det några kriterier som Skogsstyrelsen anser bör vara uppfyllda, 
eller faktorer som Skogsstyrelsen anser att lantmätare ska ta hänsyn till, 
för att ett skogsskifte som inte ligger i närheten av den befintliga 
fastigheten ska få föras över till den?  Vilka i så fall? 
 

a. Visst avstånd? Vilka avstånd anser Skogsstyrelsen är rimligt att 
godta i så fall och varför? 

b. Vägstandard? Vilka krav bör ställas?  
c. Tid att ta sig mellan fastighetsdelarna? Vilka krav bör ställas? 

Varför? 
d. Viss storlek eller avkastningsförmåga på den befintliga fastigheten? 

Varför? 
e. Den befintliga fastighetens lämplighet? Hur?  
f. Storleken på de nya skogsarealerna? Varför? 

 
4. Bör bedömningen av denna fråga vara beroende av regionala skillnader? I 

så fall, hur? 
 

5. Finns det någon annan viktig aspekt att ta upp i denna fråga?  
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Bilaga 2 – Delar av konversation ur intervjutranskription 

Men om vi säger att det skulle vara något genomsnitt här. Jag sökte ut för ett tag 

sedan… Genomsnittlig avverkningstakt i de här områdena ligger på kanske 4,5-5 hektar 

… som man slutavverkar … och då är det ju någon sorts mått på hur mycket man behöver 

ta vid ett och samma tillfälle, med tanke på att det ska vara rationellt att man tar dit 

maskiner, trailerkostnad för att ta dit maskinerna och så vidare, så brukar man inte ta så 

lite. Man tar sällan under ett par hektar vid samma tillfälle … Ett rationellt skäl då är att 

det kostar en slant at ta dit maskinerna. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 

2014) 

…. 

Men storleken var du inne på i alla fall, att det kanske bör vara en viss storlek eller en 

viss avkastningsförmåga på den här biten som är lite längre bort? (G. Hellrup, personlig 

kommunikation, 16 april 2014) 

Under normala förhållanden så avverkar vi ju med maskiner här i Sverige och i dag. Det 

finns ju undantaget att du har någon bonde som har en häst och driver det här på ett helt 

annat sätt än vad som är genomsnittet då och då… för honom är ju det andra 

avkastningskrav kanske då än om man ska ta dit maskiner. Så det kan ju kopplas till den 

som brukar, på något sätt att han har omständigheter då, men det är ju väldigt ovanligt. 

…. Idag är det ju nästan 100 % maskiner. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 

2014) 

Men i normalfallet, har du någon storlek som du tänker att det här bör det kanske 

överstiga, mellan tummen och pekfingret? (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 

april 2014) 

Jag har inget emot det där att en rationell fastighet skulle ligga runt 200 m3 [årlig 

skogstillväxt]. Eftersom det kan vara olika i norr och södra Sverige så kan ju 200 m3 

innebära lite större fastigheter i norr. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 

2014) 

Ja, just det, på hela fastigheten då. (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 april 

2014) 

Ja, det är bra att bruka, så att säga, sen som sagt, för att ta dit maskiner och bruka 

rationellt, från 2 till 5 hektars yta bör man ju kunna åtgärda vid ett och samma tillfälle 

någonstans … som någon sorts undre gräns för att det kostar att ta dit maskiner. Ur ett 

rationellt perspektiv kan jag inte tänka mig att man hade mindre skogsskiften … Det 

funkar ju rent praktiskt då om man har andra bitar på något annat ställe som man sköter i 

samverkan med den där biten. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

Ja, precis. Okej, så någonstans 2-5 hektar.  (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 

april 2014) 

Nej, det kan inte vara hur litet som helst. (M. Larsson, personlig kommunikation, 16 

april 2014) 
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…. 

Så om man tar det här liksom med…, det som vi pratade om 2-5 hektar yta som skulle 

vara en undre gräns då; det blir då beroende på region, kanske på skogstillväxten 

egentligen? (G. Hellrup, personlig kommunikation, 16 april 2014) 

Ja, precis. Det står ju färre träd och kortare träd ju längre norrut du kommer, så då för att 

hitta en lämplig volym att avverka då måste hyggena bli större längre norrut. Jag skulle 

tro att när du kommer här norr om och uppåt så kommer dom snarare vara 5-10 som 

undre gräns för när man går in och det har också att göra med avstånd. Det blir ju så långa 

avstånd till industrin också så att det krävs en större mängd när du ska avverka. (M. 

Larsson, personlig kommunikation, 16 april 2014) 
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Bilaga 3 – Enkät med följebrev 

Hej! 

 

Jag heter Gustav Hellrup och går sista terminen på Lantmätarprogrammet i Gävle.  Som 

avslutning gör jag ett examensarbete inom lantmäteriteknik i samarbete med 

Fastighetsbildningsdivisionens huvudkontor på Lantmäteriet. Examensarbetet handlar 

om lämplighetsprövningen av fastigheter när det gäller stora avstånd mellan 

skogsskiften. En viktig del i examensarbetet är denna enkätundersökning till er 

förrättningslantmätare och enligt den information jag har fått är du en av de ca 20 

lantmätare som blivit utsedda av sina chefer att delta. 

Enkätundersökningen görs för att ta reda på hur enhetlig rättstillämpningen är och om 

det finns behov av ett förtydligande i Lantmäteriets Handbok FBL. Förhoppningen är 

alltså att undersökningen i förlängningen kommer leda till att lantmätare vid behov får 

lättare att göra bedömningar i denna fråga och att rättstillämpningen blir mer enhetlig. 

För att det ska bli ett tillräckligt bra beslutsunderlag är det därför viktigt att just Du 

deltar i undersökningen och fyller i enkäten. All information kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen mer än jag kommer alltså få ta del av dina svar. Svaren kommer 

endast att användas till examensarbetet och inga uppgifter som kan kopplas till enskilda 

personer eller lantmäterikontor kommer publiceras.  

Enkäten finns som bifogad fil till detta mejl och när du svarar på enkäten kommer du få 

svara på 6 eller 8 frågor. När det finns alternativ ska endast ett alternativ fyllas i. Jag ber 

dig skicka svaren senast skärtorsdagen 17 april 2014. Du svarar genom att fylla i 

formuläret i Adobe Reader, sedan sparar du dokumentet och skickar det som bifogad fil 

till mig. Om du skickar som svar på mitt mejl, kom ihåg att inte Svara alla så att bara jag 

får del av dina svar. Det är jag som är ansvarig för enkäten, men Leif Norell, min 

kontaktperson på Fastighetsbildningsdivisionens huvudkontor, har godkänt den.  

Jag skulle också vilja be dig att helst skicka med två exempel på knepiga förrättningar där 

denna fråga kommit upp, ett där fastighetsregleringen godtogs och ett där den inte 

godtogs. Jag är dock tacksam för de exempel jag kan få. Om du inte har en hel akt att 

bifoga är jag också tacksam för aktbeteckning om du har den, eller bara inblandad 

fastighet och ungefärlig tid som förrättningen registrerades.  
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Om du är intresserad kommer det finnas möjlighet att få del av examensarbetet efter 

framläggningen som beräknas till den 10 juni; hör gärna av dig för mer information. 

Till sist vill jag stryka under att jag är mycket tacksam för att Du medverkar! 

Tveka inte att vända dig till mig vid eventuella frågor och tveksamheter. 

Med vänlig hälsning 

Gustav Hellrup, tel. 0730-65 41 96 

tlm11ghp@student.hig.se  

Kontaktperson, Fastighetsbildningsdivisionens huvudkontor:  

Leif Norell, tel. 0771-63 63 63 

Leif.Norell@lm.se 
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1. Vilket lantmäterikontor arbetar du på? 
____________________________________________________________________________ 
 

2. Vilka riktlinjer har ert kontor vid lämplighetsprövningen av fastigheter när det gäller tillåtna 
avstånd mellan skogsskiften1 inom samma fastighet? 
 

a) Vi har riktlinjer för avstånd i antal mil (ange hur många mil och om det är fågelvägen 
eller vägavstånd). ______________________________________________________ 
I så fall, vad ligger till grund för valet av dessa avstånd? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b) Vi har inga direkta milavstånd, utan bedömer från fall till fall vad som är lämpligt.  
I så fall,  
i) hur långt avstånd (fågelvägen) har ni tillåtit som längst under 2013-2014? 

__________________________________________________________________ 
ii) vilket är det kortaste avståndet (fågelvägen) som ni har nekat under 2013-2014? 

__________________________________________________________________ 
iii) av vilka anledningar har ni inte tillåtit långa avstånd mellan skogsskiften inom 

samma fastighet under 2013-2014? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

c) Vi tillåter allt inom kommungräns. 
I så fall, motivera varför ni tillåter alla avstånd mellan skogsskiften inom 
kommungräns. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

  

1 Med skogsskifte avses fastighetsdel avsedd för skogsproduktion. 
                                                           



 
3. 1 januari 2011 höjdes stämpelskatten vid lagfarna fastighetsköp från 3 % till 4,25 % för 

juridiska personer. Bedömer du att det har blivit vanligare sedan 1 januari 2011 med 
”skatteförrättningar”2 för juridiska personer där ni har att ta ställning till avståndsfaktorn 
mellan skogsskiften? 

Ja Nej  Kan ej bedömas 
 

4. Anser du att det behövs tydligare riktlinjer i handbok FBL angående avstånd mellan 
skogsskiften inom samma fastighet? 

 Ja Nej   

Om ja, på vilket sätt i så fall? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Om nej, varför inte? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2 Med skatteförrättning avses här förrättning där mark förvärvas genom fastighetsreglering istället för genom 
lagfaret köp med det huvudsakligliga syftet att undkomma stämpelskatt. 
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