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Abstract  

A clearly defined ownership of real property is of great importance in order to support 

economic prosperity in society. An incentive grows for property owners to increase the 

value of their property and allow free transactions through investments. Property 

owners need to rely on property boundaries and respect their markings for the secur-

ity of the property rights system not to be undermined. In Sweden it is therefore 

prohibited by law to move or destroy boundary markers. 

To for example find out where an uncertain boundary lies, a property definition can be 

used. With a decision of property definition the property boundaries become legally 

binding and registered in the Real Property Register. A property definition measure 

can also be used for other uncertainties surrounding properties, such as whether an 

easement exists and the extent to which joint facilities have. 

The purpose of this thesis is to increase the knowledge of property definitions and how 

they appear. Questions, such as which type of property definition that are most com-

mon, who initiates the proceeding in general, and how often Real Property Formation 

Act ch. 14 sect. 5 and 6 applies, were examined. Interesting problems and results were 

also discussed. 

The results of the survey show that there are both areas that have not changed much 

at all since the Real Property Formation Act entered into force, and those who have. 

Results which have not changed were that, boundaries were most common to deter-

mine, that property definition usually occur with another measure and that technical 

adjustments rarely were applied. Areas that however have been changed were that 

procedure costs agreements have increased and that the number of clearly docu-

mented official initiative has decreased.   



 
 

 

Sammanfattning 

En klart definierad äganderätt till fast egendom är av stor vikt för att kunna skapa 

ekonomiskt välstånd i samhället. Det skapar incitament för fastighetsägare att genom 

investeringar öka värdet på sin fastighet och möjliggör fria transaktioner. För att 

tryggheten i äganderättssystemet inte ska urholkas måste fastighetsägarna ha förtro-

ende för fastighetsgränser och respektera dess markeringar. I Sverige är det således 

enligt lag förbjudet att flytta eller ta bort gränsmarkeringar.  

För att ta reda på var, bland annat, en oklar gräns ligger används institutet fastighets-

bestämning. Genom ett fastighetsbestämningsbeslut blir gränsen juridiskt bindande 

och registreras i fastighetsregistret. En fastighetsbestämningsåtgärd kan också använ-

das för att reda ut andra oklarheter kring fastigheter, till exempel huruvida servitut 

finns och vilken omfattning gemensamhetsanläggningar har. 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapsnivån om fastighetsbestämnings-

förrättningar och hur de oftast ser ut i praktiken. I arbetet undersöks exempelvis frågor 

som vilken typ av fastighetsbestämning som är vanligast, vem som tar initiativ till 

förrättningen samt hur ofta åtgärderna i FBL 14:5 och 14:6 tillämpas. I uppsatsen förs 

också diskussioner kring intressanta problem och resultat. 

Resultaten av undersökningen visar att det både finns områden som inte har föränd-

rats mycket alls sedan fastighetsbildningslagen trädde ikraft och sådana som har det. 

Exempel på några som inte förändrats är att det var vanligast att bestämma gränser, 

att fastighetsbestämning oftast sker i samband med en annan åtgärd och att FBL 14:6, 

teknisk jämkning sällan tillämpas. Områden som däremot har förändrats är att andelen 

överenskommelser om förrättningskostnader har ökat och att antalet officialinitiativ 

som tydligt redovisats i förrättningsakten har minskat. 
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1 Inledning 
 

Inledningskapitlet ger en överblick av vad arbetet handlar om och redogör för vilka 

frågeställningarna är, syftet med arbetet samt hur metod och avgränsningar har gjorts. 

Dessutom beskrivs en inledande bakgrund till varför äganderätten är av väsentlig 

betydelse samt vad en fastighetsbestämning innebär.  

 

1.1 Inledning 

All Sveriges mark är indelad i fastigheter. Fastigheternas ägare samt information kring 

fastigheterna finns registrerade hos Lantmäteriet i ett fastighetsregister (Lantmäteriet, 

2014a). I Sverige ser vi det som en självklarhet att det finns ett fungerande system för 

fastigheter och äganderätten till dem. Med ett tydligt äganderättssystem följer trygg-

het, ansvar och möjligheter till ekonomisk säkerhet (Vlachos, 2000). Ett system som 

alla kan lita på är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska fungera.  

 

Äganderätten kan förklaras som de befogenheter och skyldigheter ägaren har över sin 

fastighet i förhållande till andra individer och delas vanligen upp i tre regimer; all-

männa, enskilda och samfällda rättigheter (Ekbäck, 2008). Genom att tydligt reglera 

befogenheter och skyldigheter är förutsättningarna och konsekvenserna för ägande-

rätten lagda. Sannolikheten att fastighetsägaren gör ekonomiska åtaganden på sin 

fastighet ökar om fastighetsägaren känner ansvar och trygghet i systemet (Vlachos, 

2000). 

 

Så länge som människan har varit bofast har gränser av olika slag varit betydelsefulla 

och föremål för mer eller mindre våldsamma tvister (Ekervärn, 2014). För att ett 

samhälle ska fungera krävs det att det finns regler kring gränser och dess markeringar 

samt sanktioner för dem som bryter mot reglerna. Att gränserna varit av stor vikt i 

samhället kan ses redan i Gamla testamentet. Romarna dyrkade nämligen gränsstenar 

och att bryta upp eller flytta en sådan skulle medföra att den skyldige blev hemfallen 

åt förbannelse, “Förbannad vare den som flyttar sin nästas råmärke! (5 Mosebok 27: 

17) (Jönsson, 1988 sid 3). Om någon idag i Sverige förfalskar, flyttar, borttar, skadar 

eller förstör ett gränsmärke kan denne person dömas för förfalskning av fast märke 

vilket kan ge fängelse i högst 4 år om åtgärden innebär fara i bevishänseende. Om 

brottet är ringa dömes personen istället till böter eller fängelse i högst 6 månader 

(BrB 14:8). 
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Att veta var fastigheters gränser går är alltså viktigt och det är genom en fastighets-

bestämningsåtgärd som gränser fastställs om oklarheter finns. Åtgärden ansöks hos, 

och utförs av, Lantmäterimyndigheten som med stöd av Sveriges lagar fastställer 

gränsen. 

 

1.2 Bakgrund 

En fastighetsbestämning handläggs hos Lantmäterimyndigheten genom en förrättning 

och sker i många fall på grund av att en oklar gräns föreligger. Men det är inte enbart 

gränser som går att utreda vid en fastighetsbestämning. Frågor om hur fastigheten är 

beskaffad och huruvida en ledningsrätt, gemensamhetsanläggning eller servitut gäller 

och vilket omfång rätten har samt huruvida byggnader eller andra anläggningar utgör 

fastighetstillbehör kan också fastighetsbestämmas (FBL 14:1).  

 

Rena äganderättsfrågor (bättre rätt till fast egendom) handläggs inte genom fastig-

hetsbestämning utan tas istället upp i allmän domstol (Bonde et al, 2013 FBL 14:1). Om 

tvisten uppkommer i samband med en fastighetsbildningsåtgärd kan förrättningslant-

mätaren (i fortsättningen kallad lantmätaren) visserligen göra en formlös bedömning 

vid fastighetsbildningen men ett rättskraftigt avgörande vinnes enbart genom talan i 

domstol. Därför kan en förrättning bli vilandeförklarad och återupptagen först när 

avgörandet har klargjorts i allmän domstol (FBL 4:39). 

 

Initiativ till en fastighetsbestämning hos Lantmäterimyndigheten kan antingen tas av 

enskilda fastighetsägare genom en ansökan eller så kan lantmätaren ta initiativ till 

fastighetsbestämningen om det är nödvändigt för att genomföra en fastighets-

bildningsåtgärd. Det benämns som ett officialinitiativ (FBL 14:1 a). 

 

Det finns olika bevismedel som lantmätaren ska använda sig av för att kunna avgöra de 

oklara omständigheter som föranlett en fastighetsbestämning. Rör fastighets-

bestämningen en gräns så ska exempelvis kartor, handlingar och markeringar på 

marken tas med i beaktning då beslutet tas. Om sakägarna är eniga om var de vill att 

gränsen ska gå så kan en skriftlig överenskommelse dock ligga till grund för beslutet 

såvida det inte innebär en väsentlig avvikelse från gränsens rätta sträckning (FBL 14:5). 

Om det inte finns en överenskommelse kan ändå, under särskilda omständigheter, 

mindre avsteg från gränsens rätta läge göras. Det sker genom att lantmätaren gör en 

teknisk jämkning för att på så sätt få en mer ändamålsenlig gräns i tekniskt hänseende 

(FBL 14:6).  
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Handläggningen av en fastighetsbestämningsförrättning sker i enlighet med FBL 4 kap 

och lantmätarens utredningsskyldighet (FBL 14:3). Det är alltså lantmätaren som 

undersöker, utreder och till slut tar ett fastighetsbestämningsbeslut (FBL14:4). Beslutet 

som lantmätaren tar vid en fastighetsbestämning blir juridiskt bindande men sak-

ägarna har dock möjlighet att överklaga det tagna fastighetsbestämningsbeslutet till 

domstol. 

 

Varje år görs det cirka 1 000 fastighetsbestämningar hos Lantmäterimyndigheten 

(Andreasson, 2012). Men trots att fastighetsbestämningar inte är särskilt sällsynta så 

finns det idag ingen tydlig bild av vilken typ av fastighetsbestämning som är vanlig i 

olika situationer. Därför vore det intressant att göra en fördjupad studie i dessa fråge-

ställningar.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom undersökning av befintligt material öka kun-

skapen om i vilka situationer fastighetsbestämningar görs och hur ofta lantmätaren 

lägger en överenskommelse till grund för beslutet eller använder sig av teknisk jämk-

ning. Genom att analysera materialet vill vi även få vetskap om hur lantmätaren 

fördelar kostnaderna och vem som egentligen tog initiativet till förrättningen.  

 

Syftet är alltså att kartlägga dessa frågeställningar samt hitta mönster och avvikelser i 

sammanställningen.  

 

Konkreta frågor: 

 Vem har tagit initiativ till förrättningen? 

 I vilka situationer har fastighetsbestämningar gjorts? 

 Hur ofta har överenskommelse enligt FBL 14:5 legat till grund för beslutet? 

 Hur ofta har teknisk jämkning enligt FBL 14:6 skett? 

 Hur har förrättningskostnaderna fördelats? 

 

1.4 Metod och disposition 

Uppsatsen består av tre delar. Den första är en teoretisk del där tyngdpunkten ligger 

på en grundlig genomgång av den lagstiftning som berör uppsatsens frågeställningar. 

Lagstiftningen förklaras med stöd av gällande lag och tillhörande lagkommentarer. I 

denna inledande del görs också en genomgång av fastighetsbildningslag-

stiftningens bakgrund och historik grundat på propositioner och lagstiftningens olika 

lydelser. Hur en förrättning går till idag och vilka krav som ställs på den samt lant-
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mätarens roll vid fastighetsbestämningar genom tiderna beskrivs även här. Hela denna 

del (kapitel 2-4) baseras på litteraturstudier. 

 

Nästa del är själva undersökningen. Det är en kvantitativ studie som går ut på att 

undersöka 1 000 avslutade fastighetsbestämningsförrättningar och studera dem med 

hänsyn till frågeställningarna. Fastighetsbestämningsakterna togs främst fram via 

Lantmäteriets internetapplikation FR-webb (fastighetsregistret). I kapitel 5 finns det en 

mer ingående beskrivning om undersökningens genomförande och upplägg samt hur 

urvalet av data gick till.  

 

Den tredje uppsatsdelen består av bearbetning, analys och sammanfattning av materi-

alet från undersökningen. I kapitel 6 presenteras resultatet genom både text och 

illustrativa diagram. Varje delfrågeställning i undersökningen redovisas var för sig och 

en kortare diskussion kring resultatet förs i anslutning till den enskilda delen. Hela 

uppsatsen avslutas med en sammanfattning av svaren på frågeställningarna och en 

sammanfattande diskussion kring de mest intressanta resultaten. 

 

1.4.1 Avgränsningar 

Genom denna undersökning avser vi att kunna se mönster som har ändrats över den 

tid som gått sedan FBL trädde ikraft år 1972. Vi har valt ut akter från fem olika år med 

tioårsintervall emellan, då en vidare undersökning inte ryms inom ramen för ett 

examensarbete om 30 högskolepoäng. Det första året var 1973 och det senaste 2013. 

Vi har dock inte kunnat studera alla fastighetsbestämningar som gjort under dessa år 

utan valt att undersöka totalt 1 000 olika fastighetsbestämningsakter, då vi anser det 

vara ett tillräckligt stort antal för att kunna dra generaliserade slutsatser. Det innebär 

att 200 akter slumpmässigt valdes ut från de aktuella årtalen. Dessa 200 akter, med 

tio-årsintervall, utgör 1 000 akter över ett spann på 40 år. Ytterligare en avgränsning 

har gjorts i och med att studien enbart avser lantmäteriförrättningar och ej prövningar 

i högre instans. 
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2 Förrättningsförfarande 
 

Detta kapitel handlar om förrättningsförfarande hos Lantmäterimyndigheten. Vad det 

är för någonting och hur det går till tas upp här. Först görs en genomgång av allmän 

karaktär av hur ett förrättningsförfarande går till och därefter en mer detaljerad 

beskrivning av just ett fastighetsbestämningsförfarande.  

 

2.1 Förrättning hos Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbildningslagen (FBL) reglerar instituten fastighetsbildning, fastighetsbestäm-

ning och särskild gränsutmärkning (FBL 1:1) med syfte att möjliggöra en effektiv 

handläggning av fastighetsbildningsfrågor och att åstadkomma en rationell fastighets-

indelning inom jordbruks- och skogsområden (Prop 1969:128 del A sid 2). Denna lag 

anger de villkor som måste uppfyllas för att en fastighetsbildning ska kunna ske och 

hur den ska genomföras. Lagen innehåller både allmänna och speciella regler. 

 

Vid en fastighetsbildning tillämpas alltid fastighetsbildningslagens andra kapitel om de 

grundläggande bestämmelserna, tredje kapitlet om allmänna lämplighets och planvill-

koren och fjärde kapitlet om fastighetsbildningsförrättning. Men vid en förrättning 

som rör fastighetsbestämning är det främst fastighetsbildningslagens fjortonde kapitel 

fastighetsbestämningar och fjärde kapitlet fastighetsbildningsförrättning som berörs. 

 

Förrättningsförfarandet regleras alltså i FBL 4 kap. Där regleras bland annat att fastig-

hetsbildningsåtgärder och fastighetsbestämningar alltid handläggs hos Lantmäteri-

myndigheten. Myndigheten representeras av en lantmätare (och ibland även två 

godemän) som handlägger ärendet genom ett förrättningsförfarande. Ett förrättnings-

förfarande bygger på officialprincipen vilket innebär att det är Lantmäterimyndigheten 

som bär det yttersta ansvaret för att ett ärende utreds ordentligt samt att de allmänna 

och de enskilda intressena skyddas (Prop 1969:128 del B sid 14).  

 

Förrättningen inleds alltid, vid alla åtgärder förutom vissa fastighetsbestämningar, 

genom en ansökan. Lantmätaren utreder sedan möjligheterna för den sökta åtgärden 

och, om det behövs, håller sammanträde med alla berörda sakägare för att klargöra 

förutsättningarna (Julstad, 2011 sid 124). Vid sammanträdet ska alltid protokoll föras. I 

de fall där det finns markreglerande bestämmelser måste, när så behövs, Lantmäteri-

myndigheten samråda med den myndighet som är ansvarig för dessa markreglerande 

bestämmelser till exempel med kommunen eller länsstyrelsen.  
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När utredningen är klar ska lantmätaren ta ett fastighetsbildnings- eller fastighets-

bestämningsbeslut (Julstad, 2011 sid 124). I det ska det tydligt framgå vilka föränd-

ringar i fastighetsindelningen eller resultat som skett till följd av förrättningen. Vid 

förrättningar där ersättningar ska betalas ut ska lantmätaren också ta ett ersättnings-

beslut. I den ska det framgå hur stor ersättningen är, när den ska vara erlagd och vem 

som ska betala till vem. I vissa typer av förrättningar, fastighetsreglering och klyvning, 

ska även ett tillträdesbeslut tas. Beslutet innebär en tidpunkt då marken tidigast får 

beträdas. Till skillnad från tillträdesbeslutet så ska nästa beslut, som är kostnads-

fördelningsbeslutet, fattas vid alla typer av förrättningar. I det beslutet ska det framgå 

hur kostnaderna för förrättningen ska fördelas mellan sakägarna.  

 

När alla beslut har tagits avslutas alltid förrättningen genom att lantmätaren tar ett 

avslutningsbeslut. Alla ovan nämnda beslut sammanfattas i ett protokoll. Oftast redo-

visas även förändringarna eller de bestämda förhållandena på en förrättningskarta och 

nya gränser markeras ut på marken. Om sakägarna inte är nöjda med beslutet om 

fastighetsbildningen eller fastighetsbestämningen har de fyra veckor på sig att över-

klaga det till mark- och miljödomstolen.  

 

Om förrättningen inte överklagas vinner den laga kraft. Resultatet förs då in i fastig-

hetsregistret och förändringar presenteras på förrättningskartan. När dessa uppgifter 

har förts in i fastighetsregistret är förrättningen fullbordad.  

 

2.2 Fastighetsbestämningsförrättning 

En fastighetsbestämningsförrättning handläggs av Lantmäterimyndigheten genom en 

förrättning och inleds av att någon tar ett initiativ till den (FBL 14:2). Initiativet kan tas 

genom en ansökan av enskild, kommun, stat och samfällighetsförening (FBL 14:1a-b). 

Men initiativet kan också komma från Lantmäterimyndigheten om en fastighets-

bestämning behöver göras i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd. Om 

åtgärden initieras av en enskild får enbart frågor som avses i ansökan handläggas 

(Julstad, 2011 sid 124). Ansökan ska vara skriftlig men om den väckta frågan kan 

prövas i samma förrättning kan även muntlig ansökan godtas (FBL 4:8). Om ansökan är 

ofullständig och alltså inte uppfyller föreskrifterna i FBL 4:8 så kan lantmätaren före-

lägga sökande att avhjälpa bristen (FBL 4:9). Men om ansökan är så pass ofullständig 

att den inte kan ligga till grund för en förrättning kan lantmätaren avvisa ansökan 

(FBL 4:10). 

 



7 
 

När ansökan är komplett påbörjas själva utredningen. Lantmätaren utreder då de 

omständigheter som är av betydelse för fastighetsbestämningen. Det första som ska 

utredas är vilka som är sakägare inom förrättningen. Lantmätaren redovisar för dem 

vilka frågor som ska avgöras i förrättningen och ser till att sakägarna förstår vad fastig-

hetsbestämningen innebär så att deras rätt kan bevakas (Ekbäck, 2009 sid 261). Sakä-

garna bör också tidigt ges tillfälle att framföra sina åsikter och lämna in bevismaterial. 

Lantmätarens utredning sker ofta både genom fältarbete och genom studier av arkiv-

akter.  

 

Det är inte ovanligt att ett sammanträde hålls med berörda fastighetsägare i början av 

förrättningen där förutsättningarna i förrättningen presenteras och där sakägarna kan 

lämna synpunkter och fylla ut sin argumentation med mer bevis (FBL 4:14). Lant-

mätaren för protokoll vid utredningen och sammanför protokollet med övriga hand-

lingar som berör förrättningen till en förrättningsakt (FBL 4:16). 

 

Om fastighetsbestämningen rör en gräns så ska den markeras ut på marken och finnas 

med i en upprättad förrättningskarta (FBL 14:7). Vid en gränsbestämning kan sak-

ägarna även träffa överenskommelse om dess sträckning (FBL 14:5). Överens-

kommelsen måste då vara skriftlig och kan inte träffas förrän gränssträckningen har 

stakats ut i behövlig omfattning. Överenskommelsen gäller dock inte om den avtalade 

gränsen väsentligt avviker från den rätta sträckningen, om någon fastighet drabbas av 

betydande värdeminskning eller om olägenheter uppstår av allmänt intresse. 

 

När utredningen är klar kallar lantmätaren till sammanträde. Det är dock inte nödvän-

digt om inga motstridigheter finns mellan sakägarna inom förrättningen och om det 

inte finns några övriga hinder i ärendet (FBL 4:14). På sammanträdet redovisar lant-

mätaren utredningen för sakägarna som genom delgivning har kallats till mötet 

(FBL 4:20). Sammanträdet ger sakägarna möjlighet att träffas och diskutera den aktu-

ella fastighetsbestämningen.  

 

När allt material är insamlat ska tre beslut tas. Det första är fastighetsbestämnings-

beslutet (FBL 14:4). I det framgår resultatet av fastighetsbestämningen, alltså avgöran-

det i förrättningen. Det kan till exempel vara sträckningen av den gräns som bestämts 

eller omfattningen av ett servitut. I beslutet ska skälen till avgörandet tydligt framgå 

eftersom de i många fall är av stor betydelse för de inblandade fastighetsägarna och 

även är av vikt om beslutet överklagas (Ekbäck, 2009 sid 263). 
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Nästa beslut att fatta är kostnadsfördelningsbeslutet. Huvudregeln som finns i 

FBL 14:10 innebär att kostnaderna ska fördelas på ett skäligt vis mellan sakägarna. Vad 

som är skäligt brukar bestämmas utefter vilken nytta sakägaren haft av fastighets-

bestämningen. Vid gränsbestämning är det skäligt att i de flesta fall dela kostnaderna 

lika mellan fastighetsägarna. Men i de fall tvister föreligger ska lantmätaren förutom 

att bestämma utefter nyttan också ta hänsyn till utgången av tvisten. Om en sakägare 

agerat på ett sätt som kraftigt fördyrat förrättningen kan dock hänsyn även tas till 

dessa omständigheter. 

 

För att avsluta förrättningen tas ett avslutningsbeslut (FBL 14:9). Det fattas när alla 

frågor är avklarade och alla förrättningshandlingar upprättade (Ekbäck, 2009 sid 265). 

Resultatet av förrättningen ritas oftast ut på en förrättningskarta och förs in i en 

beskrivning. Alla som har rätt att överklaga beslutet, det vill säga kända sakägare och 

andra beslutet berör, ska skriftligen underrättas om beslutet (FBL 4:33a). Den sakägare 

som vill överklaga Lantmäterimyndighetens beslut har fyra veckor på sig att lämna in 

överklagandet till mark- och miljödomstolen (FBL 15:6). Om ingen överklagar fastig-

hetsbestämningen vinner den laga kraft och fastighetsbestämningsbeslutet registreras 

i fastighetsregistrets allmänna del (FBL 19:2). När det har gjorts är fastighets-

bestämningen fullbordad och bindande (FBL 1:2). 
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3 Historiskt perspektiv 
 

Det här kapitlet handlar om hur fastighetsbildningslagstiftningen har sett ut före 

år 1972 då dagens fastighetsbildningslag trädde ikraft, varför lagen bildades samt hur 

lantmätaren roll vid bestämning av gränser har förändrats över tid. 

 

3.1 Fastighetsbildningslagstiftning före nuvarande fastighets-

bildningslag 

De äldsta lagarna om delning av jord återfinns i olika skifteslagar (lagstiftning för 

ändring i ägosystemet). Ett skifteslag var ett område (vanligen en bys ägor) som enligt 

lagstiftningen kunde bli föremål för till exempel laga skifte vilken var den senast 

genomförda skiftesreformen (Nationalencyklopedin, 2014). Tidigare skiftesreformer 

har varit tegskifte, enskifte och storskifte. Utöver skiftesreformerna kunde även annan 

jorddelning förekomma. 

 

Den första formen av jorddelning som utfördes under lång tid tillbaka var jordavsönd-

ringar. En jordavsöndring innebar att ett markområde skildes från dess hemman och 

blev en lägenhet utan mantal. Hemmansklyvning var en annan delningsform som också 

funnit under lång tid tillbaka (Ekbäck, 2013a). Det finns belägg för att hemmans-

klyvningar användes redan på medeltiden. En hemmansklyvning innebar att ett hem-

man kunde delas upp om det fanns flera delägare. Delningen skulle ske i proportion till 

de andelar ägarna hade och de utlagda hemmansdelarna blev sedan självständiga 

fastigheter. År 1896 infördes lagen om hemmansklyvning, ägostyckning och jord-

avsöndring. Med den infördes en ny delningsform, ägostyckning. Vid en ägostyckning 

delades likt hemmansklyvningen marken upp i markområden men istället för att 

områdena skapades i proportion till dess andel så fördelades mantalet istället utefter 

områdets storlek. 

 

Utöver stiftade former av jorddelning fanns det även möjlighet att vid sidan om lagen 

åstadkomma civilrättslig uppdelning av fast egendom. Det fanns nämligen inte något 

tydligt samband mellan lagstiftningen om fastighetsbildning och civilrättsliga regler om 

förvärv av fast egendom vilket gjorde att jorddelning kunde ske genom privata åt-

gärder. Det fanns flera typer av privat jorddelning men de brukar indelas i tre grupper; 

sämjedelning, arealöverlåtelse och sämjeägoutbyte (Ekbäck, 2009). När jordabalken 

(JB) infördes år 1972 förbjöds sådana privata jorddelningsformer men det hindrade 

inte verkan av de fastigheter som uppkommit genom privat jorddelning före jorda-

balkens bestämmelser trätt ikraft. Dock måste fastigheterna idag vara legaliserade 
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genom lag om äganderättsutredning och legalisering (ÄULL) innan en ny fastighets-

åtgärd kan genomföras, som till exempel en fastighetsbestämning. 

 

3.2 Fastighetsbildningslagens historia 

Lagstiftningen om fastighetsbildning var före fastighetsbildningslagen väldigt splittrad 

och de flesta lagar hade en geografisk begränsad giltighet (Prop 1969:128 del B sid 2). 

Det fanns även lagstiftning som i första hand reglerade något helt annat än fastighets-

bildning men ändå innehöll viktiga bestämmelser kring fastighetsbildning (till exempel 

byggnadslagen från 1947). Mot bakgrund av detta fanns ett behov av en mer sam-

manhållen och tydlig lagstiftning. 

 

År 1906 fick en kommitté i uppdrag att se över skiftesstadgorna och sammanhörande 

lagstiftning (Prop 1969:128 del B sid 8). Efter ett antal betänkanden och över-

arbetningar från olika håll kom de till sist fram med ett förslag år 1920. Det kom att 

ligga till grund för lag om delning av jord å landet och lag om sammanläggning av 

fastigheter å landet som antogs år 1926. Genom de nya lagstiftningarna så begränsa-

des antalet fastighetsbildningsinstitut till tre stycken huvudtyper; laga skifte, avstyck-

ning och sammanläggning. 

 

Jorddelningslagen var ett resultat av ett väldigt omfattande och långvarigt arbete men 

trots det visade det sig att det fanns brister som var av så pass väsentlig betydelse att 

det restes krav på ändring i ett flertal hänseenden (Prop 1969:128 del B sid 2). År 1939 

tillkallades därför sakkunniga för att revidera lagstiftningen och åtgärda bristerna. De 

genomförde en del ändringar under slutet av 40-talet.  

 

Nya sakkunniga kom dock att tillkallas år 1953 för att göra en slutlig version av fastig-

hetsbildningslagstiftningen och som anledning för att låta nya sakkunniga överta 

arbetet framfördes att förutsättningarna nu hade ändrats. Skillnaden mellan land och 

stad hade alltmer utjämnats och fastighetsbildningskommittén (namnet för de sak-

kunniga) skulle därför nu inte enbart se över reglerna om fastighetsbildning på landet 

utan även i staden. 

 

År 1963 lade fastighetsbildningskommittén fram ett betänkande, SOU 1963:68, med 

förslag och motiv för att få en enhetlig fastighetsbildningslagstiftning. Efter en del 

omarbetningar antogs sedan fastighetsbildningslagen (1970:988) och trädde i kraft 

1 januari 1972. 
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3.3 Lantmätarens roll vid fastighetsbestämningar över tid 

I och med att fastighetsbildningslagstiftningen har ändrats över tid har även lant-

mätarens roll vid fastighetsbestämningar gjort det. Till en början bestämdes inte 

rågångars rätta läge av en lantmätare utan kunde enbart ske av domstol (Jönsson, 

1988 sid 4-5).  

 

Att en lantmätare kunde börja biträda vid utmarkering av nya rågångar kom för första 

gången år 1688 från kammarkollegiets instruktion (Jönsson, 1988 sid 4-5). Föreskriften 

upprepades sedan i Kungliga Majestäts instruktion år 1725 och det var efter denna 

upprepning som lantmätaren blev till synes mer än ett biträde åt domstolen. Lant-

mätaren kunde efter det i viss mån själv bestämma en gräns sträckning genom före-

ning av parterna.  

 

År 1783, cirka 40 år senare, kom en förordning som gjorde det möjligt för lantmätaren 

att själv kunna avgöra sträckningen av en rågång (Jönsson, 1988 sid 4-5). Man hade 

insett att lantmätarens hjälp behövdes, men ännu kunde inget utöver rågångar be-

stämmas.  

 

Lantmätarens befogenheter ökade sedan ytterligare genom 1917 års lag om fastighets-

bildning i stad och 1926 års lag om delning av jord å landet (Jönsson, 1988, sid 4-5). Lag 

om delning av jord å landet kallas även 1926 års jorddelningslag (JDL) och var den lag 

som tillämpades vid fastighetsbildning och fastighetsbestämning på landsbygden 

medan för staden och stadsliknande samhällen gällde lagen om fastighetsbildning i 

stad. Men det hänvisades dock mycket till JDL vilket gjorde att i praktiken så tillämpa-

des stora delar av JDL även i städer (Ekbäck, 2007 sid 5). I och med införandet av JDL 

begränsades lantmätaren inte nu längre enbart till fastighetsbestämning av rågångar 

utan kunde nu bestämma alla slags gränsfrågor men dock fortfarande inget utöver 

gränsfrågor. 

 

Att lantmätaren kunde fastighetsbestämma annat än gränser kom inte förrän i början 

av 1970-talet. Då infördes en ny balk, jordabalken och strax därefter en ny fastighets-

bildningslag. Strukturen ändrades om helt och nya lagar tillkom. Lantmätaren tilldela-

des nu helt andra befogenheter än tidigare vilket gjorde att arbetsuppgifterna 

utvidgades och kompetensen var tvungen att öka. Nu var det inte bara gränser som 

kunde fastighetsbestämmas utan även annat, till exempel rättigheter till en fastighet. 
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4 Viktiga utgångspunkter och bestämmelser för undersök-

ningen 
 

Det här kapitlet utgör den centrala delen av litteraturstudien. Här presenteras alla de 

mest väsentliga lagrummen som arbetet har berört. Fastighetsbestämningar baseras 

på ett flertal lagrum och det här kapitlet delades därför att delas upp i två delar. I den 

första delen beskrivs lagrummen som finns reglerade i FBL och i den andra delen hur 

gränser enligt JB, både lagligen och ej lagligen bestämda, ska bestämmas.  

 

4.1 Bestämmelser om fastighetsbestämning i fastighetsbildningslagen 

4.1.1 Frågor som kan avgöras 

I FBL 14:1 finns det regler om vilka frågor som går att avgöra vid en fastighets-

bestämning. 

 

FBL 14:1 

”Lantmäterimyndigheten får genom fastighetsbestämning pröva frågor om 

1. hur fastighetsindelningen är beskaffad, 

2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten har, 

3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt 2 kap. 1 § jordabalken, och 

4. vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. 

 

I fråga om servitut för vattenverksamhet som har tillkommit med stöd av miljöbalken eller motsvarande 

äldre lagstiftning får fastighetsbestämning enligt första stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 § 

miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser. “ 

 

Första punkten 

Genom en fastighetsbestämning kan alltså en fastighets beskaffenhet prövas. Det 

innebär att det inte enbart är en gräns sträckning som kan avgöras, fastighets-

bestämning kan även göras för att bestämma till vilken fastighet ett skifte eller äga 

tillhör, så kallad parcelltvist (Ekbäck, 2009 sid 252). I begreppet fastighetsindelningens 

beskaffenhet finns det även utrymme att pröva huruvida ett område utgör en fastighet 

eller en samfällighet och dessutom om en fastighet har andelar i en samfällighet samt 

andelarnas storlek.  

 

Omfattningen av allmänt vattenområde kan också komma att påverkas men en fastig-

hetsbestämning av allmänt vattenområde har dock begränsad rättskraft i och med att 

förskjutning av stranden kan ändras (FBL 14:4). Eftersom sämjelotter (tillkomna genom 
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sämjedelning) inte tillhör den officiella fastighetsindelningen kan inte heller dessa 

fastighetsbestämmas (Lantmäteriet 2013a). De måste först legaliseras. En fastighets-

bestämning kan dessutom inte avgöra vem som äger en viss fastighet, dessa frågor ska 

tas upp och prövas av allmän domstol. 

 

Andra punkten 

Enligt paragrafens andra punkt kan en fastighetsbestämning pröva frågor om det 

förekommer servitut eller ledningsrätt på en viss fastighet och i så fall i vilken omfatt-

ning. Frågor kring servitutsbefogenheter, tidsbegränsningar, avgränsningar på marken 

och fastighetstillbehör kan också avgöras (Bonde et al, 2013). Begränsningar för fastig-

hetsbestämningar finns i FBL 14:1 2 st men också i FBL 14:1a beträffande fastighets-

bestämning som sker till följd av ansökan. En följd av begränsningen är att 

avtalsservitut enligt jordabalkens regler inte kan vara föremål vid fastighetsbestämning 

då ansökan görs av sakägare utan enbart i de fall då den initieras av Lantmäteri-

myndigheten och alltså är av betydelse för den pågående förrättningen (Bonde et 

al, 2013). Ytterligare begränsningar finns för fastighetsbestämning av servitut för 

vattenverksamhet (Ekbäck, 2009 sid 253).  

 

Förutom att man genom en fastighetsbestämning kan avgöra om det finns ett servitut 

eller inte på en fastighet kan också alla de typer av befogenheter som ingår i servitutet 

avgöras (Lantmäteriet, 2013a). Detsamma gäller även för ledningsrätter. Däremot kan 

man inte genom en fastighetsbestämning pröva om det finns en nyttjanderätt eller 

dess omfång, det är upptill allmän domstol att avgöra. 

 

Tredje punkten 

En fastighetsbestämning kan enligt punkt tre pröva huruvida en byggnad eller annan 

anläggning tillhör en fastighet enligt JB 2:1 (fastighetstillbehör) eller är lös egendom. 

Om Lantmäterimyndigheten kommer fram till att en byggnad eller anläggning är lös 

egendom kan dock myndigheten inte avgöra vem som är ägare till den (Ekbäck, 2009 

sid 253). Inte heller kan föremål som utgör tillbehör enligt JB 2:2 (byggnadstillbehör) 

tas upp till prövning vid fastighetsbestämning (Bonde et al, 2013 FBL 14:1). Vid fastig-

hetsbestämning kan enbart byggnads- eller anläggnings tillhörighet prövas. 

 

Frågan om till vilken fastighet en byggnad eller anläggning utgör fastighetstillbehör till 

kan också avgöras i en fastighetsbestämning. Det kan till exempel bli aktuellt då oklar-

het råder huruvida en byggnad eller anläggning som berörs av ett servitut är knutet till 

den härskande eller tjänande fastigheten. Fastighetsbestämning som rör fastighets-
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tillbehör kan ske i fristående förrättning men kan, precis som andra frågor, även bli 

aktuellt i kombination med en annan förrättning. Det eftersom frågan ifall anlägg-

ningen utgör lös egendom eller fastighetstillbehör kan ha inverkan på den andra 

åtgärden i förrättningen, till exempel vid inrättande av gemensamhetsanläggning eller 

upplåtelse av ledningsrätt. 

 

Lantmäterimyndighetens prövning ska inte vara ett ställningstagande angående 

ägarsituationen utan ska enbart röra ställningstagandet om tillhörigheten till en viss 

fastighet eller inte (Bonde et al, 2013) (Lantmäteriet, 2013a sid 458). 

 

Fjärde punkten 

FBL 14:1 4 pkt säger att en gemensamhetsanläggnings omfattning kan avgöras genom 

en fastighetsbestämning. Därmed kan oklarheter i ett anläggningsbeslut enligt anlägg-

ningslagen (AL) redas ut. Det gäller både frågor om upplåtelsens omfattning, vilka 

befogenheter som hör till anläggningen men också gemensamhetsanläggningens 

ändamål och läge (Lantmäteriet, 2013a). Dock kan inte en gemensamhetsanläggnings 

andelstal fastighetsbestämmas och inte heller kan förvaltningsfrågor kring gemensam-

hetsanläggningen omfattas av fastighetsbestämning utan ska istället hanteras i lag 

(1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter (Bonde et al, 2013). 

 

4.1.1.1 Historik kring FBL 14:1 

Lydelsen av FBL 14:1 har ändrats ett antal gånger sedan FBL trädde i kraft år 1972. I 

princip alla ändringar har dock bara varit anpassningar till att lagar som paragrafen 

hänvisat till bytt namn. Men år 2002 gjordes en ändring som gjorde det möjligt att vid 

en fastighetsbestämningsförrättning även avgöra huruvida en byggnad eller annan 

anläggning utgör tillbehör till fastighet (Prop 2000/01:138 sid 42). Innan kunde sådana 

frågor endast tas upp i allmän domstol. Även om den möjligheten fortfarande kvarstod 

kan en lantmäteriförrättning i många fall innebära en smidigare och billigare lösning på 

tveksamheter rörande fastighetstillbehör.  

 

År 2010 gjordes den senaste ändringen i FBL 14:1 vilken till viss del förändrade dess 

innebörd. Då lades den fjärde punkten till, vilken innebär att fastighetsbestämning får 

användas för att pröva frågor rörande omfattningen av en gemensamhetsanläggning 

(Prop 2008/09:177 sid 44). Till exempel kan en fastighetsägare som upplåter utrymme 

för en anläggning ha en annan uppfattning än vad deltagarna till samfälligheten har 

angående anläggningens omfattning. De grupper som är behöriga att ta initiativ till 
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fastighetsbestämning lyftes också ut ur paragrafen och lades tillsammans med ett 

antal nya grupper in i de nybildade paragraferna 14:1a och 14:1b. 

 

4.1.1.2 Andra villkor för fastighetsbestämning 

Det är viktigt att komma ihåg att alla villkor för att kunna genomföra en fastighets-

bestämning inte enbart återfinns i FBL 14:1. Det finns som nämnt två begränsningar till 

fastighetsbestämning i den 2010-års nytillkomna FBL 14:1a men det finns också villkor 

av mer allmän karaktär i rättegångsbalken (RB). Ett exempel på det är att en fastighets-

bestämning som prövas i en anordning inte kan prövas i en annan, då det gäller mellan 

samma parter och samma fråga (litispendens) (RB 13:6). Alltså man kan inte påbörja en 

fastighetsbestämningsförrättning hos Lantmäterimyndigheten och samtidigt väcka 

talan om samma fråga i domstol. Ett annat exempel på begränsande villkor är att om 

saken redan har prövats kan den inte tas upp till prövning igen i en ny process såvida 

inte den äldre domen undanröjts genom resning eller lagen över domvilla gjorts 

(res judicata) (RB 17:11 3 st). 

 

4.1.2 Rätt att ta initiativ 

Som tidigare nämnts finns det flera parter som kan ta initiativ till en fastighets-

bestämning. I paragraferna FBL 14:1a och FBL 14:1b framgår det vem som har rätt att 

ta initiativ till en fastighetsbestämningsförrättning och i vilka situationer. 

 

FBL 14:1a 

”En fråga om fastighetsbestämning får tas upp till prövning, om 

1. det behövs vid en fastighetsbildningsförrättning,  

2. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrättslagen (1973:1 144) eller 17 § 

anläggningslagen (1973:1149),  

3. en sakägare har ansökt om det,  

4. en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med detaljplan eller områdesbestäm-

melser eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestäm-

melser,  

5. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område som sökanden har förklarat 

skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller ett område för vilket sökanden har väckt fråga om sådan förkla-

ring,  

6. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med vägrätt eller vägplan 

eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan, eller  

7. staten, en kommun eller den som har byggt eller avser att bygga en järnväg har ansökt om det och 

ansökan gäller ett område med järnvägsplan eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta 

en sådan plan.  

https://lagen.nu/1973:1144#P15
https://lagen.nu/1973:1149#P17
https://lagen.nu/1973:1149#P17
https://lagen.nu/1998:808#K7
https://lagen.nu/1998:808
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En ansökan enligt första stycket 3, 4, 5, 6 eller 7 får inte prövas om det är uppenbart att frågan saknar 

betydelse för sökanden.  

Om ansökan gäller fastighetsbestämning av servitut får den inte heller prövas om servitutet har till-

kommit på annat sätt än vid avvittring eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda 

vägar eller enligt anläggningslagen eller 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmel-

ser.” 

 

Enligt den första punkten i 14:1a kan Lantmäterimyndigheten initiera en fastighets-

bestämning i de fall det är nödvändigt för en pågående fastighetsbildning (Lant-

mäteriet, 2013a). Det kan exempelvis vara fallet då en ny fastighet ska bildas genom 

en avstyckning (Bonde et al, 2013). Om inte gränserna är kända finns det en risk att 

styckningslotten styckas av från en annan fastighet än vad som var tänkt eller att ett 

glapp uppstår mellan fastigheterna. Styckas lotten av från fel fastighet kan åtgärden 

sakna verkan.  

 

Lantmäterimyndigheten är också den part som bedömer ifall en fastighetsbestämning 

är nödvändig för att kunna genomföra den pågående fastighetsbildningen. Myndig-

hetens avgörande är bindande. Att Lantmäterimyndigheten tar initiativet till en fastig-

hetsbestämning benämns som ett officialinitiativ (Lantmäteriet, 2013a). 

 

Det sätt att initiera en fastighetsbestämning som man antagligen först kommer att 

tänka på är genom en ansökan av en enskild sakägare. I första hand är det en fastig-

hetsägare eller en därmed likställd person som har rätten att ansöka men förstås även 

ledningsrätts- och servitutshavare i de fall där fastighetsbestämning berör en lednings-

rätt eller ett servitut (Lantmäteriet, 2013a). 

 

Enligt fjärde punkten FBL 14:1a kan även en kommun i samband med en planläggning 

ansöka om fastighetsbestämning. Trots denna rättighet blir kommunen inte sakägare i 

förrättningen och får alltså inte föra någon talan i ärendet (Lantmäteriet, 2013a). I 

samband med att ett beslut om områdesskydd tas får också den som fattar beslutet 

ansöka om fastighetsbestämning (kommunen eller staten) (FBL 14:1a 5 pkt). Ansökan 

måste gälla det område som ska skyddas av något av de områdesskydd som regleras i 

miljöbalken (MB) 7 kap. 

 

Enligt sjätte och sjunde punkterna i paragrafen får väghållare för allmän väg samt den 

som har byggt eller avser att bygga en järnväg begära fastighetsbestämning. För det 

krävs dock att fråga har väckts om att upprätta en vägplan eller järnvägsplan (Lant-

mäteriet, 2013a). Eftersom det alltid är stat eller kommun som är väghållare för all-

https://lagen.nu/1970:988#K14P1aS1N3
https://lagen.nu/1970:988#K14P1aS1N4
https://lagen.nu/1970:988#K14P1aS1N5
https://lagen.nu/1970:988#K14P1aS1N6
https://lagen.nu/1970:988#K14P1aS1N7
https://lagen.nu/1973:1149
https://lagen.nu/1998:808#K28P10
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männa vägar avser sjätte punkten enbart dessa allmänna organ (Bonde et al, 2013). 

Däremot kan den järnvägsbyggare som ansöker om fastighetsbestämning enligt sjunde 

punkten vara något annan än ett allmänt organ. 

 

I FBL 14:1a 2 st finns det dock två stycken begränsningar. Den första är att ansökan 

inte får prövas om den uppenbart saknar betydelse för sökanden utan ska istället 

avvisas (Ekbäck, 2009 sid 261). Den andra är att fastighetsbestämning av avtalsservitut 

inte kan göras som en fristående åtgärd om den inte har initierats genom ett official-

initiativ enligt FBL 14:1a pkt 1-2 utan ska då istället prövas genom en fastställelsetalan i 

allmän domstol. 

 

FBL 14:1b 

”En samfällighetsförening får ansöka om fastighetsbestämning enligt 1 § första stycket 4, om 

1. föreningsstämman har beslutat om det, och  

2. ansökan gäller en gemensamhetsanläggning under föreningens förvaltning.  

Vid fastighetsbestämningen företräder föreningen de delägare som inte på annan grund är sakägare i 

förrättningen. Lag (2009:562).”  

Enligt FBL 14:1b har en samfällighetsförening rätt att ansöka om fastighetsbestämning 

om både föreningsstämman beslutat det och ansökan gäller en gemensamhets-

anläggning som ligger under föreningens förvaltning (Bonde et al, 2013). Samfällighets-

föreningen ska företräda de delägare som inte är sakägare av annan anledning än 

genom medlemskapet i föreningen vid förrättningen. 

 

4.1.2.1 Historik kring FBL 14:1a-b 

FBL 14:1a och 14:1b infördes år 2010 och är alltså relativt nya paragrafer. Men det 

innebär inte att allt som står i dem är nyheter. Innehållet i FBL 14:1b är nytt men 14:1a 

motsvarar till stor del paragraf 14:1 i den lydelse som fanns före år 2010 

(Prop 2008/09:177 sid 45). Den reella skillnad som uppstått i och med 

14:1a-paragrafens ikraftträdande är att de parter som är behöriga att ansöka om 

fastighetsbestämning utökats genom de tre sista punkterna (pkt 5-7). 

 

4.1.3 Överenskommelse mellan sakägare 

Ett fastighetsbestämningsbeslut om en gräns sträckning behöver inte alltid baseras på 

lantmätarens bedömning av det rätta läget. Under vissa omständigheter kan istället 

sakägarna träffa en överenskommelse om gränssträckningen som läggs till grund för 

beslutet. Möjligheten till att träffa överenskommelser om gränssträckningar har 

https://lagen.nu/1970:988#K14P1S1N4
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funnits ända sedan FBL trädde ikraft år 1972. Vilka krav som ställs på överens-

kommelsen för att fastighetsbestämningsbeslutet ska stödjas på den finns i FBL 14:5 

och beskrivs nedan.  

 

FBL 14:5 

“Avser fastighetsbestämning fråga om sträckningen av annan gräns än sådan som rör allmänt vatten-

område och träffas skriftlig överenskommelse om gränsens sträckning, skall överenskommelsen läggas 

till grund för fastighetsbestämningsbeslutet. Överenskommelse får ej träffas, förrän gränssträckningen 

utstakats i behövlig omfattning. I överenskommelsen behöver icke deltaga andra sakägare än de som är 

närvarande vid sammanträde då frågan behandlas eller, om förrättningen handlägges utan samman-

träde, som vid förrättningen fört talan i frågan. 

 

Överenskommelse skall icke beaktas, om den avtalade sträckningen väsentligt avviker från gränsens 

rätta läge eller överenskommelsen skulle medföra att fastighets värde undergår minskning av betydelse 

eller att olägenhet uppkommer från allmän synpunkt.” 

 

Precis som framgår är syftet med paragrafen att sakägare ska kunna träffa överens-

kommelser om en gräns läge så länge som den överenskomna sträckningen inte 

avviker väsentligt från dess rätta läge, medför att någon fastighet inte obetydligt 

minskar i värde eller allmänt leder till olägenheter. Förutom gränser mot allmänt 

vattenområde kan, vid alla typer av gränser som bestäms genom en fastighets-

bestämning överenskommelse träffas (Bonde et al, 2013). Det görs alltså ingen skillnad 

på om gränsen är lagligen bestämd eller ej (se avsnitt 4.2). Däremot kan inga andra 

frågor än gränssträckningar bestämmas genom överenskommelse enligt denna para-

graf.  

 

För att en överenskommelse ska bli giltig krävs att den tänkta gränsen först stakas ut 

på marken i syfte att ge sakägarna klarhet i gränsens läge. Det krävs också att överens-

kommelsen är skriftlig. Om överenskommelsen sker under ett sammanträde krävs 

dock inte att alla sakägare undertecknar, det räcker med de närvarande sakägarnas 

underskrift för att kunna träffa en överenskommelse (Lantmäteriet, 2013a). I de fall 

där överenskommelsen träffas utan sammanträde krävs dock att samtliga som har fört 

talan i förrättningen ska underteckna överenskommelsen. 

 

I paragrafens andra stycke återfinns de villkor som måste vara uppfyllda för att en 

överenskommelse ska kunna träffas. Det första villkoret innebär att den överens-

komna gränsen inte får avvika väsentligt från gränsens rätta läge. Oftast räcker det 

med att Lantmäterimyndigheten gör en översiktlig bedömning ifall den överenskomna 

gränsen uppfyller detta villkor eller inte (Bonde et al, 2013). Inte heller får en överens-

kommelse leda till att en fastighets värde undergår minskning av betydelse. Denna 
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bestämmelse finns till för att skydda panträttshavare men också de sakägare som inte 

biträtt överenskommelsen. Denna skyddsregel är alltså till för att skydda de inblan-

dade, men då en överenskommelse enbart får innebära en mindre avvikelse från en 

gräns rätta läge blir den i princip bara aktuell i områden med höga markvärden.  

 

Att en överenskommelse inte får medföra olägenhet från allmän synpunkt syftar 

främst till att förhindra gränser som väsentligt avviker från detaljplaner eller områdes-

bestämmelser. Men även utanför planlagt område gäller förstås villkoret och tar då 

sikte på FBL 3:1.  

 

4.1.4 Teknisk jämkning 

Regler om teknisk jämkning återfinns i FBL 14:6. 

 

FBL 14:6 

“Lantmäterimyndigheten får göra sådan jämkning av gräns som fordras för att gränsen skall få en 

ändamålsenlig sträckning i tekniskt hänseende.” 

 

Lantmäterimyndigheten har enligt FBL 14:6 rätt att göra avsteg ifrån en gräns rätta 

eller överenskomna sträckning i syfte att skapa en ändamålsenlig gräns ur tekniskt 

hänseende (Bonde et al, 2013). Detta gäller alla sorters gränser som kan avgöras vid en 

fastighetsbestämning. Bestämmelsen möjliggör att mindre krokar på en gräns rätas ut 

under förutsättning att de avsteg som görs är obetydliga och därmed inte åsidosätter 

någons intressen. Regelns vanligaste tillämpningsområde är vid gränsbestämning i 

enskilt vatten enligt JB 1:5 (Ekbäck, 2009 sid 263). Möjligheten till att göra teknisk 

jämkning har funnits lika länge som fastighetsbildningslagen har varit ikraftträdd men 

enligt propositionen till denna paragraf ska teknisk jämkning tillämpas restriktivt. 

 

4.1.5 Fördelning av förrättningskostnader 

Kostnaderna för en fastighetsbestämning ska fördelas skäligt enligt FBL 14:10. Vad 

skäligt innebär förklaras närmare nedan. 

 

FBL 14:10 

”Kostnaderna för fastighetsbestämning ska fördelas mellan sakägarna efter vad som är skäligt.  

Första stycket gäller inte, om något annat följer av 11, 12, 13 eller 14 §.” 

När skälighetsbedömningen görs bör varje sakägares nytta av förrättningen ligga till 

grund för beslutet (Bonde et al, 2013). Oftast innebär det vid en gränsbestämning att 

https://lagen.nu/1970:988#K14P14
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båda fastigheterna på vardera sidan om gränsen har lika stor nytta av förrättning och 

bör därmed betala lika stor andel av kostnaderna. Men det finns fall där lika delning av 

kostnaderna inte ska tillämpas. Ett sådant fall är då en verklig tvist föreligger mellan 

parterna. Förrättningshandläggningen kan då jämställas med en domstolsprövning 

vilket betyder att tvistens utgång även ska tas hänsyn till vid sidan av nyttoaspekten. 

Då kan ett större kostnadsansvar läggas på den förlorande sakägaren än vid lika del-

ning. Ett annat fall när strikt tillämpning av nyttosynpunkten inte bör tillämpas är då en 

sakägare genom sitt agerande fördyrat förrättningen i betydande mån (jämför med 

RB 18:6). Att de olika fastigheterna skiljer sig åt i marknadsvärde är ytterligare ett skäl 

där principen om lika delning kan frångås (Lantmäteriet, 2013a). 

 

FBL 14:10 1 st gäller dock inte då annat följer av 14 kap 11, 12, 13 eller 14 §. Till exem-

pel så kan en kommun åläggas att stå för hela förrättningskostnaden då fastighets-

bestämningen inte är till sådan nytta för övriga sakägare att det är rimligt att de ska 

betala för förrättningen (FBL 14:11). 

 

4.2 Bestämmelser om gränser i jordabalken 

De regler som beskrevs i föregående avsnitt berör själva förrättningen. Men även i 

jordabalken finns bestämmelser som är av betydelse för fastighetsbestämningar och 

denna studie. De behandlar frågor kring hur en gräns rätta läge ska avgöras. Man 

skiljer på gräns som är lagligen bestämd och gräns som är ej lagligen bestämd. 

 

4.2.1 Lagligen bestämd gräns 

Med lagligen bestämd gräns menas de gränser som har tillkommit eller fastställts 

genom dom eller lantmäteriförrättning (Lantmäteriet, 2013a). För lagligen bestämda 

gränser gäller reglerna i JB 1:3. 

 

JB 1:3 

”Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan 

utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av 

förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. 

Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår 

av karta och handlingar.” 

 

Bestämmelsen i JB 1:3 bygger konsekvent på en princip från 1932 års lagstiftning om 

äldre ägogränser som innebär att förhållandena på marken äger vitsord framför andra 

uppgifter rörande gränsens sträckning (Prop 1970:20 del B sid 39). I lagkommentaren 

till jordabalken framgår att lagen gäller både skiljelinjer mellan byar och andra primära 
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skiftesslag och gräns som reglerar fastighetsindelningen i byn (skifteslinjer) (Beckman 

et al, 2011).  

 

Enligt JB 1:3 har gräns som blivit lagligen bestämd den sträckning som utmärkts på 

marken i laga ordning. Vad som menas med laga ordning finns inte definierat men det 

kan förutsättas att utmärkningen ska ha skett i enlighet med den då gällande lag-

stiftningen (FBL, AL, LL eller äldre lagars regelverk) (Bonde et al, 2013 FBL 14:1). En 

gräns kan dock vara lagligen bestämd även i andra fall, genom till exempel fastställda 

förrättningar för skifte, avvittring, ägostyckning, ägoutbyte, utbrytning av servitut, eller 

sträckning som avgjorts enligt jorddelningslagen (JDL) (Beckman et al, 2011).  

 

Det finns många olika sätt att utmarkera en gräns sträckning. Förr var det vanligt att 

göra gränsmarkeringar med råstenar. Det finns många råstenar kvar i landsbygds-

områden men de är mer sällsynta i stadslandskap där marken ändrats ofta. Rör eller 

dubb som slagits ner i mark/berg/sten är dock vanligare att se idag.  

 

Det är först när läget av en markering på marken inte med säkerhet kan fastställas som 

gränsen får “den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, 

innehav och andra omständigheter kan antas vara åsyftad”. Om gränsmarkering 

återfinns har alltså dessa handlingar ingen betydelse såvida utmarkeringen ostridigt är 

den som uppkommit vid gränsens tillkomst (eller senare bestämmande om annan 

sträckning) och inte heller ha flyttats (Bonde et al, 2013 FBL 14:1).  

 

Det finns en slags hierarki av bevismaterial, där utmarkering väger tyngst om förrätt-

ningshandlingar av någon anledning inte stämmer överens med markering på mark. 

Men om det är så att sträckningen inte har blivit utmärkt gäller dock den sträckning 

som framgår av karta och handlingar. Det kan även hända att markeringen blir felaktig, 

i den situationen får den felaktiga utmärkningen rättsligt verkan efter 1 år såvida ingen 

klagan gjorts (FBL 15:6).  

 

Att tänka på är att det även finns bestämmelser i lag om införande av nya jordabalken 

(JP) till exempel 17 § och 18 § som reglerar hur en gräns som tillkommit före jorda-

balkens ikraftträdande ska bestämmas, både vad gäller lagligen och ej lagligen be-

stämda gränser.  

 

4.2.2 Ej lagligen bestämd gräns 

Det finns även gränser som ej har blivit lagligen bestämda. En ej lagligen bestämd 

gräns är en gräns som ej kan hänföras till lagligen bestämda gränser och kan till exem-
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pel vara äldre rågångar som inte tillkommit genom en lantmäteriförrättning. Grund-

regeln om en gräns inte har blivit lagligen bestämd finns i JB 1:4 och har sett ut på 

samma sätt sedan den infördes år 1972. 

 

JB 1:4 

”Har gräns ej blivit lagligen bestämd, gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts 

utmärka gränsen. 

Om gränsen tillkommit genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, har gränsen den sträckning 

som med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad.” 

 

Det första stycket avser vad som gäller för ej lagligen bestämda gränser. En ej lagligen 

bestämd gräns kan till exempel vara gamla bygränser (rågångar) på landsbygden eller 

fastighet som registrerats inom tidigare gällande stadsregisterområdena (av ålder 

bestående tomt eller stadsäga) före införandet av lagen (1917:269) om fastighetsbild-

ning i stad och som inte senare har övergått till att bli lagligen bestämd (Bonde et al, 

2013 FBL 14:1). Vid sådana ej lagligen bestämda gränser gäller de rå och rör eller andra 

märken som av ålder ansetts utmärka gränser.  

 

Med rå och rör eller andra märken anses sådant som traditionellt använts för att 

utmärka gränser och kan till exempel vara råstenar, gärdesgårdar, diken och häckar 

(Lantmäteriet, 2013a sid 446). Dessa är bevismaterial som lantmätaren tar med i 

bedömningen när gränsen ska avgöras. Enligt propositionen förslag till jordabalk kan 

dock även hävden tas med som bevismaterial och dessutom vara utslagsgivande om 

inte tillräcklig upplysning angående avsikten kan vinnas (Prop 1970:20 del B sid 82). 

 

Paragrafens andra stycke åsyftar till de fastighetsgränser som tillkommit genom ex-

propriation eller andra tvångsförvärv. Dessa gränser har gemensamt att de tillkommit 

genom annat sätt än via en lantmäteriförrättning. Vidare säger andra stycket att 

sådana gränser som tillkommit genom expropriation eller annat tvångsförvärv har den 

sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständigheter kan 

antagas ha varit åsyftad. När tvångsförvärv sker upprättas oftast både detaljerade 

kartor och markeringar på marken. Vid lagligen bestämda gränser har som tidigare 

nämnts markeringar gjorda på marken högre bevisvärde än kartor. Men då ej lagligen 

bestämda gränser som tillkommit genom tvångsförvärv ska bestämmas har mark-

eringar på marken ingen överordnad ställning i bevishierarkin (Bonde et al, 2013 

FBL 14:1).  
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5 Upplägg och genomförande av undersökningen 
 

Detta kapitel utgör arbetets andra del, undersökningen, och går i stort ut på att under-

söka avslutade förrättningsakter. Hur undersökningen går till, vad som hämtas från 

akten, vilka parametrar som studeras och hur bedömningen av dem går till kommer i 

det här kapitlet att redovisas. 

 

5.1 Urvalet 

Alla fastighetsbestämningar som har genomförts i Sverige finns sedan år 1972 registre-

rade i fastighetsregistret. Därifrån gjordes en sökning av alla de fastighets-

bestämningar som utförts under de år som den här uppsatsen avgränsar sig till att 

undersöka. Som nämnts i inledningskapitlet har det senaste avslutade kalenderåret, 

och vart tionde år tillbaka i tiden till fastighetsbildningslagens ikraftträdande utgjort de 

år som undersökningen baserats på. Det betyder att fastighetsbestämningar från år 

2013, 2003, 1993, 1983 och 1973 hämtades. Med hjälp från Lantmäteriets huvud-

kontor listades alla avslutade fastighetsbestämningar i en Excelfil ur vilken vi gjorde ett 

slumpmässigt urval.  

 

Det slumpmässiga urvalet gjordes genom att använda en slumpfunktion i Excel. Akt-

erna delades in i respektive år på varsitt blad och bredvid all information skapades 

ytterligare en kolumn som fick i uppgift att vara den slumpande generatorn. Inom varje 

flik i kolumnen slumpades ett tal fram mellan 0 och 1 med kommandot “=SLUMP()”1. 

Genom att sedan sortera listorna efter kolumnen med slumpade siffror så fick akterna 

en annan ordning. De 200 första akterna med lägsta slumptalet valdes inom varje år, 

exempel på principen framgår av figur 1.   

 

 
Figur 1: Figuren är tagen från Excel och visar principen av det slumpmässiga urvalet. 

 

                                                      
1
 Eller “=RAND()” om språkinställningen är på engelska 



24 
 

5.2 Undersökningen 

Själva undersökningen genomfördes till största del med hjälp av fastighetsregistret 

som är Sveriges officiella register över hur marken är indelad och vem som äger vad 

(Lantmäteriet, 2014a). Som fastighetsägare har man tillgång till information som rör 

ens egen fastighet men via Lantmäterimyndighetens internetapplikation FR-Webb 

finns tillgång till alla fastighetsåtgärder som har genomförts på alla fastigheter i Sverige 

och det är därifrån akterna söktes upp. I alla de fall där akter inte har återfunnits i FR-

Webb har istället Trossen använts. Trossen är ett verktyg inom Lantmäterimyndighet-

en för att handlägga ärenden. I några enstaka fall fanns dock inte heller den informat-

ion som behövdes för undersökningen i Trossen då kontaktades de som var ansvariga 

för akten för att kunna ta del av förrättningsarbetet. 

 

Av de slumpmässigt framtagna akterna valdes ett antal parametrar att föra statistik 

över (se figur 2). Dessa jämfördes sinsemellan och över den tid som uppsatsen ämnade 

undersöka. Resultatet sammanställdes sedan i kapitel 6. 

 

 
 

Figur 2: Schematisk bild över vad som undersöktes.  
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5.2.1 Typ av fastighetsbestämning 

Som framgår av FBL 14:1 finns det flera frågor som kan fastighetsbestämmas. För att få 

statistik över hur ofta varje typ av bestämning förekommit placerades de i fem stycken 

olika underkategorier. 

Gräns: 

Hit hörde alla slags gränser alltså inte enbart fastighetsgränser. Det kunde till exempel 

även omfatta servitutsgränser. 

Parcelltvist: 

En parcelltvist innebär att fastighetstillhörigheten till ett skifte bestäms. Det kan röra 

sig om både mark och vatten.  

Servitut:  

Allt annat kring servitut än just bestämning av dess gränser hamnade i denna under-

rubrik. Det kunde till exempel vara befogenheter eller fastighetstillhörighet. 

Ledningsrätt: 

Ledningsrätt var ytterligare en underrubrik till typ av fastighetsbestämning. Och 

samma gällde här som för servitut. 

Gemensamhetsanläggning/samfällighet: 

I den sista underrubriken placerades alla de fastighetsbestämningar som rörde gemen-

samhetsanläggningar och samfälligheter. Men även fastighetsbestämningar av fiske 

räknades in i denna kategori eftersom frågan om fisket är enskilt eller samfällt ofta är 

oklar och behöver redas ut, vilket medför att samfälligheten blir berörd. 

 

5.2.2 Initiativ 

Som tidigare nämnts kan en förrättning initieras både av enskilda och av Lantmäteri-

myndigheten. Det senare kallas för officialinitiativ. För att se hur vanligt officialinitiativ 

respektive enskilt initiativ var vid fastighetsbestämningar har dessa två kategorier 

tagits med i undersökningen.  

 

För att en akt skulle räknas som initierad av en enskild krävdes antingen ett skriftligt 

eller muntligt yrkande. Det skriftliga innebar i praktiken en ansökan (avseende en 

fastighetsbestämning). Men även om den skriftliga ansökan från början avsett en 

annan åtgärd än just fastighetsbestämning har sakägare i vissa fall valt att muntligt 

yrka på en fastighetsbestämning när förrättningen kommit igång, vilka också räknats 

som enskilt initiativ. Dessutom har kommun, stat och järnvägsbyggare rätt att under 
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vissa omständigheter ansöka om fastighetsbestämning, enligt FBL 14:1a, och alla dessa 

parter har i denna undersökning också räknats till enskilt initiativ. 

 

Till kategorin officialinitiativ hör alla de förrättningar där lantmätaren tydligt redovisat 

att det är fråga om ett initiativ från myndigheten. En tydlig redovisning kunde till 

exempel vara en lagrumshänvisning eller ett uttalande som ”lantmätaren tar initiativ 

till”. 

 

Tyvärr stötte vi snart på förrättningar som inte passade in i någon av dessa två katego-

rier. Det fanns akter där ingen ansökan om fastighetsbestämning gjorts och där det 

inte heller hade tagits ett tydligt officialinitiativ. I de flesta av dessa otydliga akter hade 

sakägaren ansökt om en fastighetsbildningsåtgärd och inte någon fastighets-

bestämning men lantmätaren hade trots det tagit ett fastighetsbestämningsbeslut 

utan att ett officialinitiativ tagits. I några av dessa otydliga akter kunde vi dock ana att 

det antagligen var ett officialinitiativ men då vi inte ville gissa oss till hur det egentligen 

var med den saken skapades en kategori där vi placerade alla oklara fall som varken 

passade in under enskilt initiativ eller officialinitiativ.  

 

Att det också finns en kategori där både lantmätaren och en enskild tagit initiativ till 

förrättning beror helt enkelt på att vi stötte på några akter där lantmätaren klart och 

tydligt tagit officialinitiativ samtidigt som en ansökan eller ett yrkande från sakägare 

också hade kommit in.  

 

5.2.3 Förrättning 

En fastighetsbestämning kan ske som en fristående förrättning men även i samband 

med en annan. I undersökningen skiljdes dessa två typer åt. I de fall där en fastighets-

bestämning utfördes för att kunna fortsätta en annan förrättning eller när nya ytt-

rande tillkommit under den andra förrättningens gång samt när en 

fastighetsbestämning direkt följdes av en annan förrättning räknades det som gemen-

sam förrättning. Med andra ord har allt som inte varit en fristående fastighets-

bestämningsförrättning räknats till kategorin gemensam förrättning. 

 

5.2.4 Teknisk jämkning 

Lantmätaren kan med stöd av FBL 14:6 utföra en teknisk jämkning och därmed göra 

avsteg från gränsens rätta läge för att gränsen ska få en mer ändamålsenlig sträckning. 

För att erhålla statistik över hur ofta teknisk jämkning tillämpas i praktiken besvarades 
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frågan med ett ja eller nej för varje fall. I de undersökta fallen var de lätt att se 

huruvida teknisk jämkning hade använts eller inte. 

 

5.2.5 Överenskommelse om gränssträckning 

Enligt FBL 14:5 kan en överenskommelse ligga till grund för en gräns sträckning 

(se avsnitt 4.1.3). Om en sådan överenskommelse har funnits i de undersökta akterna 

har det besvarats med ett ja och annars med ett nej. 

 

Det finns fall där överenskommelse om gränsens sträckning inte ska ligga till grund för 

beslutet. Till exempel när överenskommelsen enbart varit muntlig, när bestämningen 

gränsat till allmänt vattenområde eller när överenskommelsen inte varit underskriven 

av alla närvarande sakägare eller av de som fört talan i frågan. I de fall, i undersök-

ningen, där överenskommelsen har legat till grund för beslutet trots att det inte finns 

stöd för det i lagen har dessa i denna undersökning räknats som ej överenskommelse. 

 

5.2.6 Förrättningskostnader 

Fördelningen av förrättningskostnader kan huvudsakligen göras på två olika sätt. 

Antingen så träffar sakägarna en överenskommelse om hur stor del var och en av de 

inblandade ska betala eller så beslutar lantmätaren fördelningen. En överenskommelse 

mellan sakägare kan uppstå på flera sätt. Det kan vara ett muntligt åtagande som 

tydligt redovisats i protokollet, en skriftlig överenskommelse som bifogats till akten 

eller helt enkelt vara angivit i ansökan. Till kategorin överenskommelse har även de 

fåtal fall då Lantmäterimyndigheten stått för förrättningskostnaderna räknats. Det har 

skett då det har blivit ett fel i tidigare förrättning som senare rättas till. Om en över-

enskommelse legat till grund för fördelningen har vi enbart redovisat att en sådan 

funnits och inte gått in på hur fördelningen sett ut. Med andra ord finns ingen statistik 

förd kring skälen till förrättningskostnadernas fördelning mellan sakägarna.  

 

Om det inte funnits någon överenskommelse som legat till grund för fördelningen 

fortsatte undersökningen med en redovisning av hur lantmätaren fördelat kost-

naderna. I dessa fall fanns främst två kategorier (se figur 2). Den ena innebar att 

lantmätaren tydligt klargjort hur bedömningen av kostnadsfördelningen gjorts, det vill 

säga vilka skäl som fanns. Dessa skäl har delats in i fyra underkategorier: lika fördel-

ning, proportion till nytta, proportion till fastighetsgräns samt gemensam förrättning. 

De tre förstnämnda kan alla starkt kopplas till en skälighetsbedömning enligt 

FBL 14:10. 
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Den första av de tre kategorierna som utgår från en typ av bedömning enligt FBL 14:10 

är lika fördelning. I vår undersökning klassificerades den som när alla sakägare beta-

lade precis lika stor del av förrättningen. I gruppen ingår både de förrättningar där 

lantmätaren tydligt redovisat att kostnaderna fördelats lika mellan sakägarna men 

också de förrättningar där det saknats beslutsskäl men det ändå varit uppenbart att 

alla sakägare fått betala lika mycket. Att kostnaderna fördelas lika mellan alla sakägare 

är antagligen i många fall ett resultat av att lantmätaren ansett att ingen sakägare kan 

anses ha större eller mindre nytta av förrättningen än någon annan. Alltså en skälig-

hetsbedömning enligt FBL 14:10. 

 

En annan form av tydligt redovisad fördelning av kostnaderna är när det stått angivet 

att en nyttobedömning gjorts. Den kategorin har därför helt enkelt blivit kallad pro-

portion till nytta. Där placerades alla de förrättningar där lantmätaren hänvisat till 

FBL 14:10 och därmed gjort en skälighetsbedömning. I skälighetsbedömningen ska 

lantmätaren under denna kategori kommit fram till att sakägarnas nytta ska ligga till 

grund för fördelningen av förrättningskostnaderna.  

 

Den tredje formen av nyttobedömning var då lantmätaren fördelat kostnaderna i 

proportion till de berörda fastigheternas gränslängd. Alla dessa förrättningar lades in 

under kategorin proportion till gränslängd. Denna kategori var alltså enbart användbar 

då fastighetsbestämningar berörde gränser. En kostnadsfördelning efter proportion till 

fastighetsgräns är en typ av skälighetsbedömning enligt FBL 14:10. Vi ansåg det dock 

vara intressant att se hur ofta just denna metod användes och skapade därför en egen 

kategori. 

 

Den sista kategorin som ligger under tydlig fördelning av förrättningskostnader är då 

kostnaderna för fastighetsbestämningen ska ingå i en annan fastighetbildningsåtgärd 

(gemensam förrättning). Att en kostnad ska slås ihop med en annan förrättningsåtgärd 

kan vara en nyttobedömning men behöver inte vara det. Det kan också vara ett åta-

gande från den ena parten. Därför utgör den här en egen kategori som står vid sidan 

av en mer tydlig nyttobedömning enligt FBL 14:10. Att tänka på är att denna kategori 

dock enbart är tillämplig då en fastighetsbildningsåtgärd gjorts som gemensam för-

rättning (se avsnitt 5.2.3). 

 

Den andra huvudkategorin, vid sidan av en tydlig redovisning av förrättnings-

kostnadernas fördelning, är då inga skäl till hur fördelningen skett och ingen uppenbar 

förklaring funnits (se figur 2). I undersökningen har vi i de fall då förklaring till fördel-

ningen saknats själva försökt söka skälen. Men för att inte förstöra undersökningens 
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trovärdighet har det enbart handlat om fall då förrättningskostnaderna fördelats lika 

mellan alla sakägare. Alltså ingår, i denna kategori, inte fallen där kostnaderna förde-

lats lika även om beslutsskäl saknas. Alla dessa akter där det inte framgår hur lant-

mätaren tänkt och vilka regler denne grundar beslutet på har placerats in under 

kategorin oklar fördelning.  

 

I undersökningen har det, i dagsläget, senaste kostnadsfördelningsbeslutet använts. 

Det innebär att om kostnaderna överklagats till domstol så har domstolens beslut legat 

till grund för undersökningen och inte lantmätarens såvida inte överklagandet bifallits 

eller återförvisats till Lantmäterimyndigheten. 

 

5.2.7 Geografiskt läge  

För att kartlägga akternas geografiska läge var en första tanke att dela in akterna i 

antingen landsbygd och eller tätort. Men i och med att inte finns några klara gränser 

mellan begreppen landsbygd och tätort så definierades alla akter istället som inom 

eller utanför detaljplan. Detta för att undvika att dra olika slutsatser från fall till fall. 

 

För att en fastighet i denna undersökning skulle räknas som inom detaljplanelagt 

område behövde inte hela fastigheten ligga inom detaljplaneområde, utan det räckte 

med att en del av fastigheten berörts. Till detaljplan räknades inte enbart dagens 

detaljplan utan även de motsvarande äldre planerna stadsplan, avstyckningsplan och 

byggnadsplan. 

 

I en förrättningsakt är det dock inte alltid dokumenterat om fastigheten ligger inom 

eller utanför detaljplan så för att göra likartade bedömningar för alla akter under-

söktes därför om det förelåg detaljplan för fastigheterna där idag. Det skulle krävas en 

alltför djup utredning för att undersöka om det fanns detaljplan det året akten hämta-

des från.  
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6 Resultat 
 

Detta kapitel tillsammans med kapitel 7 utgör arbetets tredje del. Här kommer pro-

blematik vid genomförandet att tas upp samt själva resultatet från undersökningen. 

Resultatet presenteras här i samma ordning som parametrarna presenterades i kapi-

tel 5 (se figur 2). Diskussion kring resultatet förs också i dess anslutning med resone-

mang till varför resultatet ser ut som det gör. 

 

6.1 Problem vid genomförandet av undersökningen 
Under undersökningens gång förekom viss problematik. Problematiken var dels att få 

tag på alla framslumpade förrättningsakter, dels att få tag på den sökta informationen 

i förrättningsakterna och dels av sådan karaktär som försvårade vår bedömning av 

akterna. 

 

För att kunna undersöka en akt behövde den först tas fram. För de tidigt avslutade 

akterna gick det väldigt bra. Problematiken framkom däremot vid hämtning av akter 

från år 2013. Det var nämligen väldigt många av dem som inte fanns tillgängliga i 

FR-webb på grund av att de inte hade lagts upp digitalt.  

 

Att en förrättningsakt inte finns med i det digitala systemet finns det flera anledningar 

för. En anledning kan vara att ett preliminärbeslut har tagits. Ett preliminärbeslut kan 

fattas i ett ärende trots att allt inte är klart och är vanligt vid byggarbetsplatser där 

förhållanden på marken ändras så pass mycket att utsättning av gränsmarkering 

försvåras. En annan anledning kan vara att de kommunala lantmäterikontoren (med 

undantag för Stockholms stad) skickar sina färdiga förrättningsakter till det statliga 

Lantmäteriet som scannar in alla akter vid ett och samma tillfälle (vid 1-2 tillfällen per 

år). När hämtningen av akterna gjordes kunde det därför funnits akter som inte hunnit 

bli inskannade. Dessutom kan förrättningar överklagas till domstol vilket kan vara 

ytterligare en anledning till att akten inte finns med i FR- webb (att processen inte har 

avslutats). 

 

En annan typ av problematik i undersökningen var att få tag på den sökta informa-

tionen i förrättningsakterna. En fastighetsbestämningsförrättning ska som tidigare 

nämnts innehålla ett fastighetsbestämningsbeslut enligt FBL 14:4. Men trots det, fanns 

det två stycken akter i undersökningen som saknade ett sådant beslut. Den ena av dem 

innehöll klart och tydligt information i protokollet om att en fastighetsbestämning 
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gjorts men trots det fanns inget beslut taget.2 I den andra akten kunde vi dock miss-

tänka att ett fel hade inträffat. Ingen information fanns att finna om någon fastighets-

bestämning så risken är stor att akten bara hade registrerats fel.3 

 

Den tredje typen av problem, som för oss var betydligt knepigare, var hur akter skulle 

klassificeras i de olika grupperna. Det fanns nämligen väldigt många fall som var i en 

gråzon och inte passade in i varken den ena eller den andra grupperingen. Grupperna 

ej redovisat vid initiativ och oklar fördelning vid kostnaderna användes dock i många 

fall men trots det fanns vissa svårigheter kvar, speciellt vid avgörandet för vem som 

egentligen tog initiativet till förrättningen, se närmare diskussion i avsnitt 6.2.2.  

 

6.2 Resultat av undersökningen 

6.2.1 Typ av bestämning 

Den i särklass vanligaste typen av fastighetsbestämning var gränsbestämning. Totalt 

sett var hela 93 % av de undersökta akterna en gränsbestämning och antalet har i 

princip varit lika många under de fem olika årtionden som vi studerade. Resultatet var 

dock inte helt oväntat och det finns ett antal anledningar till varför gränsbestämning 

var den vanligaste åtgärden. Den första anledningen är att det finns helt enkelt fler 

gränser att bestämma än exempelvis servitut och gemensamhetsanläggningar (Lant-

mäteriet, 2014b). Den andra anledningen är att många av de gränsbestämningar som 

vi studerade enbart genomfördes för att kunna fullfölja en annan åtgärd, alla de fall 

som undersöktes krävde just en gränsbestämning och inte något annat. I studien 

(1973-2013) skedde 81 % av gränsbestämningarna tillsammans med en annan åtgärd i 

en gemensam förrättning. 

 

                                                      
2
 Akt: 0763-83/58 

3
 Akt: 20-1983/205 
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Figur 3: Olika typer av fastighetsbestämningar, i procent, gjorda under respektive år.  

 

De typer av bestämningar som efter gränsbestämning var vanligast var bestämning av 

servitut och parcelltvist. Dessa gjordes vardera i cirka 3 % av de undersökta fallen. 

Trots att de var de näst största typerna av fastighetsbestämningar var det en stor 

skillnad mot antalet gränsbestämningar. 

 

Bestämning av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter gjordes i drygt 1 % av 

fallen. Det vanligaste skälet till att fastighetsbestämma sådana anläggningar var för att 

klarlägga dess utbredning på marken. I undersökningen var alla bestämningar som 

rörde gränser (oavsett om det var fastighetsgräns eller servitutsgräns) benämnda som 

gränsbestämningsfrågor och därmed inte inräknade i kategorin gemensamhets-

anläggning/samfällighet. Så att de var så pass få fall i den kategorin (1 %) av kan bero 

på denna klassificering. Det totala antalet fastighetsbestämningar som på något sätt 

klargjorde oklarheter kring gemensamhetsanläggningar och samfälligheter var i verk-

ligheten därför något högre än 1 %. 

 

De typer av fastighetsbestämningar som i undersökningen förekom mest sällan var 

bestämning av tillbehör till fastighet och bestämning av ledningsrätt. Bestämning av 

fastighetstillbehör gjordes endast i 1 fall. Som tidigare nämnt kan fastställelsetalan vid 

allmän domstol användas som alternativ till fastighetsbestämningsåtgärden (se av-

snitt 4.1.1). Förfarandena skiljer sig dock åt när det gäller just bestämning av fastig-

hetstillbehör. En domstol har fler möjligheter att avgöra alla detaljer i frågor om 

fastighetstillbehör än vad Lantmäterimyndigheten har och därför vore det mer sanno-

likt att fastighetsägare i större utsträckning gör en fastställelsetalan vid allmän domstol 
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då ett fastighetstillbehör är oklart. Det skulle kunna vara en anledning att så få fall av 

fastighetstillbehör prövats vid fastighetsbestämningar. 

 

Den kategori som var mest sällsynt var ledningsrätt, som inte förekom alls bland de 

1 000 akterna som undersöktes. Anledningar till att det inte förekommit några led-

ningsrätter i vår undersökning kan vara flera. För det första kan innebörden av led-

ningsrätt även erhållas i form av servitut (dock inte lika stark rättighet) och därför vara 

upplåten som det istället. För det andra är en ledningsrätt mer kostsam att upprätta än 

avtalsservitut och kunskaperna kring ledningsrätt är relativt låga (Bove & Dalbert, 

2010). Det kan också vara så att när en ledningsrätt, som är en väldig stark rättighet, 

upprättas dokumenteras den väl vilket gör att oklarheter och tvister uppkommer mer 

sällan och en fastighetsbestämning därför sällan behöver komma till stånd. 

 

6.2.1.1 Kort reflektion 

I undersökningen var alltså gränsbestämningar den klart dominerade åtgärden. Där-

efter, visserligen långt efter, kom bestämningar av servitut och parcelltvister vilka 

följdes av gemensamhetsanläggningar/samfälligheter. Antalet bestämningar av fastig-

hetstillbehör och ledningsrätter var i princip inga alls. En anledning till resultatet kan 

vara att ordningen av vad som är vanligast vid fastighetsbestämning väl överens-

stämmer med ordningsföljden av antalet objekt i fastighetsregistrets allmänna del 

(Lantmäteriet, 2014b). Antalet gränser är helt enkelt många fler än antalet lednings-

rätter.  

 

En annan anledning, som vi dock inte har undersökt men kan tänka oss vara rimlig, är 

hur lite fastighetsägare är införstådda på vad som gäller på deras fastigheter både vad 

gäller rättigheter och skyldigheter. Alla fastighetsägare vet att man på något sätt kan 

ta reda på fastighetsgränsernas rätta läge. Det kan dessutom lätt uppstå konflikter om 

gränsdragningar eftersom en fastighetsgräns är så konkret och intimt sammankopplat 

med äganderätten. Om man misstänker att grannens friggebod egentligen ligger på 

ens egen mark och inte på grannfastigheten finns sannolikheten att man vill veta exakt 

var den korrekta gränsen ligger. Fastighetsägare kan även veta att någon har rätt att 

färdas över dennes mark (servitut) men kanske inte så mycket mer. Det gör att man 

kanske ifrågasätter rättigheterna och vill veta exakt hur förhållandena ser ut vilket kan 

vara en anledning till att servitut är det näst vanligaste typen av fastighetsbestämning. 

En tanke är därför att fastighetsägare inte reflekterar över mer än vad som är ”lätt att 

ta på”, alltså inte mer är nödvändigt såvida inga konflikter uppstår. 
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6.2.2 Initiativ 

Andelen förrättningar som har påbörjats av ett enskilt initiativ har varit relativt jämn 

under hela den undersökta tidsperioden (1973-2013) och legat på cirka 30 %. Förrätt-

ningar som påbörjats av ett officialinitiativ och andelen förrättningar där initiativet inte 

varit tydligt redovisat har däremot ändrats något genom åren. Det som förvånade oss 

mest i resultatet var dock att andelen förrättningsakter som inte hade ett tydligt 

initiativtagande var så pass stor som det var. Under 2013 var andelen ej redovisat 

initiativ uppe i 38 % (se figur 4).  

 

 
Figur 4: Fördelning av initiativ till fastighetsbestämning år 2013.  

 

För officialinitiativ, där lantmätaren tar initiativ till fastighetsbestämningen, hade 

andelen legat stilla på 34 % från år 1973 ända fram till år 2003 för att sedan sjunka 

kraftigt (se figur 5). Det kan finnas flera anledningar till den tydliga minskningen men 

ett samband vi märkte av i anslutning till studien var att formulärens utformning hade 

förändrats. Lantmäteriet digitaliserade sina formulär år 1997 (Tingelöf, 2014). Innan 

dess hade alla formulär fyllts i för hand i färdigtryckta blanketter men sedan år 1997 

gjordes istället blanketten av lantmätaren med hjälp av färdiga mallförslag. Vi kan se 

ett samband mellan hur tydligt initiativet redovisats i protokollet innan respektive 

efter digitaliseringen. Främsta skillnaden har varit i överenskommelseblanketterna om 

en gräns sträckning. Några av förslagsmallarna kring överenskommelsen om en gräns 

sträckning var mycket vagt formulerade och användes på ett annorlunda sätt än 

tidigare. Innan var lantmätare relativt noggranna med att vara tydliga de gånger de tog 

ett officialinitiativ. Ofta nämndes både just ordet officialinitiativ och en lagrumshän-

visning. Men när de nya digitaliserade överenskommelseblanketterna infördes skrevs 

inte längre att något officialinitiativ tagits. Detta trots att den enskilde inte heller avsåg 

en fastighetsbestämning med sin ansökan. Istället hänvisade lantmätaren initiativet 

enbart till överenskommelsen om gränssträckningen (se diskussion i avsnitt 7.2.1).  
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Figur 5: Andelen förrättningar tagna genom officialinitiativ fördelat på respektive år. 

 

Vi anade att det i många av dessa fall varit lantmätaren som sagt till sakägarna att det 

krävdes en fastighetsbestämning av gräns för att genomföra den sökta åtgärden och 

försökt få sakägarna att skriva en överenskommelse kring detta. Tyvärr ser det då (om 

inget annat skrivits i protokollet) utifrån sett ut som att ett enskilt initiativ kommit till 

stånd istället för ett officialinitiativ. Då en överenskommelse är bindande skulle krasst 

sett en fastighetsbestämning kunna tvingas igenom utan att lantmätaren behöver ta 

ett officialinitiativ.  

 

Vår reflektion om att lantmätaren gärna vill hjälpa sakägarna att upprätta en överens-

kommelse istället för att själv behöva stå för ett officialinitiativ har tyvärr inneburit att 

själva initiativet i denna undersökning har varit svårt att placera. Lantmätare använde 

sig de senare åren av fraser som till exempel gränsen är oklar, gränsen borde bestäm-

mas samt gränsen i norr är osäker. Men dessa typer av gråskaliga citat säger egentlig-

en inte så mycket om vem som tagit initiativet. Det fanns sällan en koppling mellan 

lantmätarens uttalanden om att gränsen var oklar och att den faktiskt behövde fastig-

hetsbestämmas för att kunna fortsätta förrättningen.4 Om en gräns inte var oklar så 

skulle som bekant en fastighetsbestämning inte behöva göras. Lantmätarens förklaring 

(citaten) är alltså inte skäl till att fastighetsbestämning görs utan enbart konstateran-

den. Många sådana förrättningsakter hamnade därför i vår kategori för ej redovisat 

initiativ. 

 

Vi har inte gjort en djupare studie kring våra teorier om att överenskommelse-

blanketterna kan ha orsakat en viss del av förändringen och att lantmätaren under de 

                                                      
4
 De tidigare studerade årtiondena var det mer tydligt när ett officialinitiativ hade tagits, ofta nämndes 

både just ordet officialinitiativ och en lagrumshänvisning.    
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senare undersökta åren undvikit att ta tydliga officialinitiativ men indikationer på detta 

framkom under undersökningens gång. Officialinitiativtagandet har nämligen sjunkit 

till år 2003 som var det först undersökta året efter överenskommelseblanketten 

ändrades samtidigt som antalet fall där initiativet ej redovisats har stigit (se figur 6). 

Det kan förstås finnas andra förklaringar till denna trend men att förändringen skedde 

mellan just dessa år talar för att digitaliseringen av formulären kan ha haft en inverkan 

(se avsnitt 7.3.2 om förslag till vidare forskning).  

 

 
Figur 6: Tydliggörande över att officialinitiativ och ej redovisat initiativ har förändrats mellan åren 

1993 och 2003. Bilden är till för att illustrera att en förändring skedde just vid 2003.5  

 

Att lantmätare istället för att tydligt ta ett officialinitiativ vill få sakägarna att göra en 

kompletterande ansökan eller överenskommelse (som båda tas efter det att förrätt-

ningen har initierats och till synes kan se ut att vara enskilt initiativ) tror vi kan bero på 

att det helt enkelt förenklar förrättningen och gör att lantmätaren inte behöver ta lika 

stort ansvar. För att få ta ett officialinitiativ måste fastighetsbestämningen verkligen 

vara nödvändig och beslutet ska stå sig vid ett eventuellt överklagande till domstol. En 

överklagan är inte helt otänkbar då åtgärden kostar extra pengar och sakägarna kanske 

inte ser nyttan i den. Det innebär att lantmätaren måste göra en noggrann utredning 

om huruvida ett officialinitiativ verkligen är befogat. Denna utredning tar extra tid 

vilket fördyrar förrättningen för sakägarna. Därför är det smidigare och oftast billigare 

om sakägarna istället kan träffa en överenskommelse. 

 

Det är förståeligt varför lantmätare hellre låter sakägarna ta initiativ till en fastighets-

bestämning än tar ett officialinitiativ och sakägarna tjänar dessutom oftast på det rent 

                                                      
5
 År 2013 ökade antalet officialinitiativ något vilket ses i figur 4 och 5 medan andelen ej redovisade 

initiativ låg kvar på samma höga nivå (se figur 4).   
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ekonomiskt. Men samtidigt tycker vi att det är väldigt viktig att lantmätaren är tydlig 

med vem som har tagit initiativ till vad och uttryckligen förklarar för sakägarna vad 

överenskommelsen innebär rent juridiskt. Annars kan sakägarna känna sig lurade och 

det kan bli svårt att i efterhand eller som utomstående förstå varför de olika åtgärder-

na gjorts. 

 

Andelen fall där både ett enskilt initiativ och ett officialinitiativ har tagits är liten 

(se figur 4). Det kan dock till en början se märkligt ut att både ett enskilt initiativ och 

ett officialinitiativ tagits i en och samma förrättning. Men i nästan alla dessa fall var det 

emellertid ett enskilt initiativ från början av en viss gräns där lantmätaren i sin utred-

ning kommit fram till att ytterligare en gräns behöver fastighetsbestämmas och därför 

tar officialinitiativ till den. Alltså har den enskilde och lantmätaren tagit initiativ till 

olika gränser inom samma förrättning. 

 

6.2.3 Fristående fastighetsbestämning eller gemensam förrättning 

En fastighetsbestämning får enligt FBL 14:1a tas upp till prövning om det behövs vid en 

fastighetsbildningsförrättning men också om en sakägare ansökt om det. Under-

sökningen visar att de allra flesta fastighetsbestämningar gjordes i samband med en 

annan förrättningsåtgärd. I genomsnitt (under åren 1973-2013) skedde 76 % av alla 

fastighetsbestämningarna i samband med en annan förrättning. Fördelningen av 

antalet fristående fastighetsbestämningar och de inom gemensam förrättning låg stilla 

runt 75 % respektive 25 % under alla de undersökta åren. 

 

6.2.4 Teknisk jämkning 

Teknisk jämkning enligt FBL 14:6 är enbart tillämplig på gränsbestämningar vilket 

betyder att statistiken är baserad på förhållanden mellan antalet tekniska jämkningar 

och antalet genomförda gränsbestämningar. Alltså inte på samtliga genomgångna 

förrättningar. 

 

Enligt propositionen till fastighetsbildningslagen ska 14:6 tillämpas restriktivt 

(Prop 1969:128 sid B 813). Det är något som resultatet av vår undersökning också 

visar. Antalet tekniska jämkningar av gränser har som mest gjorts i lite drygt 2 % av de 

fall av gränsbestämningar som studerades under ett årtionde. Av alla de 9386 stycken 

gränsbestämningar som gjordes användes teknisk jämkning i bara 1 % av förrättning-

arna. Anledningen till det är säkerligen lagstiftarens ord. 

                                                      
6
 Samtliga fastighetsbestämningsakter i denna undersökning minus antalet akter som varit parcelltvister, 

servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning/samfällighet. 
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En annan minst lika stor anledning ser vi är möjligheten till att sakägarna kan träffa 

överenskommelse om gränsens läge så länge som den överenskomna sträckningen 

inte väsentligt avviker från gränsens rätta läge enligt FBL 14:5. Det innebär att om alla 

sakägare är överens om gränssträckningen kan den genom överenskommelsen “jäm-

kas” så att den blir rak och lättare att hålla kolla på. Om möjligheten till överens-

kommelse finns tror vi att den tas i första hand och att FBL 14:6 endast sker i de fall 

det är nödvändigt. Av de studerade gränsbestämningarna hade både en överens-

kommelse enligt FBL 14:5 och en teknisk jämkning enligt FBL 14:6 gjorts i 4 fall. Vi tror 

därför att av de förrättningar där det i praktiken sker en jämkning av gränsens läge ofta 

sker genom en överenskommelse enligt FBL 14:5 och inte genom tillämpning av 

FBL 14:6.  

 

Eftersom antalet tekniska jämkningar enligt FBL 14:6 i undersökningen är så få, endast 

10 stycken, är det mycket svårt att dra generella slutsatser. Varje förrättning utgör hela 

10 % av beståndet vilket betyder att felmarginalerna blir väldigt stora. För att kunna 

dra fler och säkrare slutsatser krävs en mer omfattande studie av förrättningar där just 

teknisk jämkning har gjorts (se avsnitt 7.3.2). 

 

6.2.5 Överenskommelse om gränssträckning 

Som tidigare nämnts är FBL 14:5, likt FBL 14:6, enbart tillämplig på gränsbestämningar. 

Därför är statistiken i detta avsnitt relaterad till antalet gränsbestämningar och inte 

samtliga undersökta akter.  

 

I 647 % av de förrättningar (endast gränsbestämningar) som studerades låg en överens-

kommelse enligt FBL 14:5 mellan sakägarna till grund för fastighetsbestämnings-

beslutet. År 1973 var andelen 57 % och denna siffra ökade sedan till 71 % år 2013. 

Även om vi hade förväntat oss att överenskommelser var relativt vanliga var detta en 

hög siffra. Anledningar till varför det är så pass vanligt kan vara att en överenskom-

melse är det naturliga valet om alla sakägare är överens samt att det minskar risken för 

överklagande av fastighetsbestämningsbeslutet.  

 

                                                      
7
 Samtliga fastighetsbestämningsakter i denna undersökning minus antalet akter som varit parcelltvister, 

servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning/samfällighet.
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6.2.6 Förrättningskostnader 

När det gäller förrättningskostnaderna var det absolut vanligast att en överens-

kommelse mellan sakägare låg till grund för fördelningen.8 I hela 53 % av alla de 

undersökta fallen fanns det en sådan överenskommelse. Skälen till hur kostnaderna i 

överenskommelsen har fördelats mellan sakägarna har inte studerats i denna under-

sökning. Därför kan vi inte argumentera kring varför antalet var så många utan endast 

konstatera att andelen var relativt hög. Hur fördelningen av andelen överenskom-

melser förhåller sig till övriga kategorier av förrättningskostnaderna kan ses i figur 7. 

Att tänka på är dock att alla de tre kategorierna lika fördelning, proportion till fastig-

hetsgräns och proportion till nytta utgör en skälighetsbedömning enligt FBL 14:10. 

Något annat som man bör ha i bakhuvudet när man studerar statistiken nedan är att 

andelen fall där kostnaderna fördelats i proportion till gränslängden blir lite miss-

visande. Den kategorin är enbart tillämplig på gränsbestämningar. Alltså är den siffran 

relaterad till alla de gränsbestämningar som gjorts och inte till samtliga undersökta 

förrättningar. Då antalet gränsbestämningar utgjort så stor del av alla 1 000 förrätt-

ningar påverkar detta dock inte staplarna i statistiken nedan. 

 

 
Figur 7: Fördelning av förrättningskostnaderna av alla akter i undersökningen. 

 

Statistiken i Figur 7 är alltså inte felaktig men kan dock vara lite svår att greppa. Det i 

och med att skälighetsbedömningarna lika fördelning, proportion till nytta och pro-

portion till fastighetsgräns samt kategorin gemensam förrättning enbart görs när en 

överenskommelse inte ligger till grund för kostnadsfördelningen. För att undersöka hur 

                                                      
8
 Med stöd i FBL 14:13 som i sin tur hänvisar till FBL 2:6. 
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fördelningen sett ut när lantmätaren beslutat om dem behöver antalet överenskom-

melser räknas bort. En sådan statistik framställs i figur 8.  

 

 
Figur 8: Fördelningen av förrättningskostnaderna i de förrättningar där ingen överenskommelse 

legat till grund för kostnadsfördelningen och lantmätaren därmed tagit beslutet. Statistiken 

representerar alla de undersökta akterna. 

 

Som vi kan se i även denna statistikpresentation så är det oklar fördelning som är den 

mest dominerande kategorin. Det på grund av att när alla fastighetsbestämningsakter 

där kostnadsfördelningen skett genom någon av skälighetsbedömningarna eller i 

gemensam förrättning räknats bort fanns det väldigt många fall kvar där fördelningen 

inte motiverats i akten på något sätt.  

 

Andelen fall som tillhör kategorin oklar fördelning var hela 61 %. I många fall har den 

som sökt förrättningen fått stå för hela förrättningskostnaden själv utan det funnits 

förklaring till det. I något enstaka fall framkom till och med motiveringen att den 

sökande ska betala just därför att denne är sökande (utan att vi kunnat se hänvisning 

till FBL 14:11-12).9 För det finns inget stöd i rättspraxis och denna motivering gjorde 

oss fundersamma. Säkerligen finns inom denna kategori även fall där lantmätaren har 

fördelat kostnaderna på ett skäligt vis men inte motiverat det på något sätt. Men att vi 

stötte på ovan nämnda motivering gör att vi inte känner oss säkra på att det i katego-

rin oklar fördelning inte finns några beslut tagna på felaktiga grunder. Att lantmätaren 

i så många fall inte motiverat varför den sökande ensam ska stå för hela kostnaden 

tycker vi verkar underligt.  

 

                                                      
9
 Någon statistik på detta har dock inte förts då det inte ingått i undersökningen utan enbart något vi 

märk av under studiens gång men kan emellertid ha en mindre inverkan på resultatet. 
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Den näst vanligaste fördelningen var att kostnaderna fördelades efter vad som var 

skäligt, enligt FBL 14:10. Vad begreppet innebär förklarades mer ingående i av-

snitt 4.1.5. Men enligt Lantmäteriets handbok har vanligen båda fastigheter (på var sin 

sida) nytta av att en fastighetsgräns bestäms. Det innebär att i de allra flesta sådana 

fall ska kostnadsfördelningen vara lika fördelat eller i proportion till gränslängden. 

Undersökningen visade dock att lantmätaren trots det som står i handboken enbart 

har använt sig av en tydlig skälighetsbedömning i 28 % av fallen. I och med att hand-

boken förespråkar en FBL 14:10 bedömning trodde vi denna siffra skulle varit högre.  

 

Den siffran har dock stigit med åren och till det senaste året, 2013, så hade en skälig-

hetsbedömning gjorts i 50 % av fallen, vilket tyder på en förbättring jämfört med 

tidigare år. I verkligheten är det antagligen till och med fler fall där fördelningen i själva 

verket gjorts enligt en skälighetsbedömning och skulle placerats där om det inte varit 

så att motivering till fördelningen saknats. I de fall kostnadsfördelningen saknat moti-

vering och inte heller varit uppenbart en likadelning har akten istället räknats in under 

kategorin oklar fördelning.  

 

Den tredje och minsta stapeln i figur 8 representerar när fördelning av kostnaderna 

skett i gemensam förrättning. Ofta har sakägarna ansökt enbart om en fastighetsregle-

ringsåtgärd men när förrättningen påbörjats har lantmätaren upptäckt att det krävs en 

fastighetsbestämning för att kunna genomföra den ansökta åtgärden och därför tagit 

ett officialinitiativ. När förrättningskostnaderna fördelats har kostnaderna för fastig-

hetsbestämningen i vissa fall inte redovisats för sig utan ingår i den andra åtgärdens 

kostnader. Antalet beslut där kostnaderna för fastighetsbestämningen ingår i gemen-

sam förrättning varierar mellan de undersökta åren från 2 % till 12 %. Vi kan dock inte 

se något samband till variationen och antar därför att detta slumpmässigt skiljer sig 

mycket från år till år. 

 

Som en anknytning till den första illustrationen (figur 7) fast sett över tid, visar under-

sökningen på att antalet förrättningar med oklar fördelning av förrättningskostnaderna 

kraftigt minskat med åren och att andelen överenskommelser om kostnads-

fördelningen har ökat i motsvarande storlek (se figur 9). Det kan tyda på att Lant-

mäterimyndigheten uppmärksammat problemet och gjort förbättringar. Att 

klassificera akterna har för oss varit klurigt och kan ha haft inverkan på statistiken. 

Hade dock lantmätarna varit tydligare med att motivera hur kostnaderna fördelats i 

akterna hade det varit betydligt lättare att dra fler säkra slutsatser. 
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Figur 9: Fördelningen av förrättningskostnader över perioden 1973-2013. 

 

6.2.7 Geografiskt läge 

Inom detaljplanelagda områden är markpriserna förhållandevis höga och att gränsen 

går en meter åt den ena hållet eller det andra kan ha stora ekonomiska konsekvenser. 

Därför hade vi som tes att gränsbestämningar skulle vara vanligare inom detaljplane-

lagt område än utanför. En tes som kan visa på motsatsen är dock att det med stor 

sannolikhet finns fler gamla och otydligt definierade gränser utom detaljplanelagt 

område.  

 

För att testa detta använde vi indata för enbart fristående fastighetsbestämningar då 

de som skett gemensamt med en annan åtgärd inte är beroende av en sakägares 

ansökan och därmed kunnat uppkomma var som helst i landet. Vi använde också den 

statistik vi fått från kolumnen geografiskt läge (se figur 2). Alltså den där vi undersökt 

hur många av de 1 000 akterna som gjorts inom respektive utom detaljplanelagt 

område. Genom att kombinera dessa två egenskaper såg vi hur många fristående 

fastighetsbestämningar som skett inom detaljplanelagt område och hur många som 

skett utom, vilket var cirka 30 % respektive 70 %. 

 

Med hjälp av Lantmäteriets geodatalager kunde vi sedan få fram hur stor del av Sveri-

ges yta som var detaljplanelagd vilket var knappt 2 % (cirka 1,8 %). Den siffran repre-

senterar en sammanräkning av alla detaljplaners yta (DP, SPL, BPL och APL) i en kart-

bas. Detta jämfördes med Sveriges landyta, alltså utan sjöar och vattendrag då det inte 

brukar upprättas detaljplaner i vatten. Siffran på hur stor andel av Sveriges markyta 
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som är detaljplanerad kunde sedan användas för att jämföra hur stor andel av de 

fastighetsbestämningar vi undersökt som gjorts inom detaljplanelagt område. 

 

 

 
 

Figur 10: Diagrammet till vänster visar hur stor del av Sveriges yta som är detaljplanelagd. I dia-

grammet till höger presenteras hur stor andel av de fristående fastighetsbestämnings-

förrättningarna som skedde inom respektive utom detaljplanelagt område.  

 

I vår undersökning hade hela 31 % av alla fristående fastighetsbestämningar skett 

inom detaljplanelagt område. Om man jämför den siffran med den totala yta i Sverige 

som är detaljplanelagd (2 %) kan man se att det är en kraftig överrepresentation av 

fristående fastighetsbestämningar inom planlagda områden. Det kan tyda på att 

fastighetsägare i större utsträckning ansöker om fastighetsbestämning inom detalj-

planelagda områden än utom vilket kan ha att göra med markvärdena. Å andra sidan 

visar inte statistiken hur många fastigheter det finns inom respektive utom detalj-

planelagt område. Sannolikheten att antalet fastigheter per arealenhet är fler inom 

detaljplanelagt område än utanför är stor. Därför är troligtvis gapet i figur 9 mindre än 

vad som visas om man tar hänsyn till den faktorn. 
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7 Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel är inte avsikten att ytterligare tolka resultaten från föregående kapitel. 

Ambitionen är istället att ge en sammanfattande bild av vad undersökningen kommit 

fram till, ta upp och diskutera vissa problematiska frågor samt ge förslag på fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Sammanfattning av resultaten 
I undersökningen framkom resultat som sett ur ett tidsperspektiv inte har ändrats. Ett 

sådant resultat var att gränsbestämningar förekom betydligt oftare än övriga föremål 

för fastighetsbestämningar. Att gränsfrågor förekom oftare än andra bestämningar 

kunde man ana då gränser är något som sakägare ofta tvistar om. Dessutom finns det 

väldigt många gränser i Sverige som kan behöva klaras ut om till exempel annan 

fastighetsbildning ska göras. Men att gränsfrågor var så överlägset många hade vi inte 

räknat med. Ett annat resultat som också var väldigt tydligt fast i motsatt riktning var 

att teknisk jämkning i princip aldrig förekom. Ett tredje väl synligt resultat var att 

fastighetsbestämningarna i undersökningen till allra största del gjordes i samband med 

en annan åtgärd. Enbart 1 av 4 fastighetsbestämningar gjordes som en fristående 

åtgärd och resultatet var detsamma under alla undersökta årtionden. Samman-

fattningsvis fanns en del områden som inte har förändrats mycket alls sedan fastig-

hetsbildningslagen trädde ikraft; dels vilken typ av fastighetsbestämning som förekom 

i flest respektive minst antal fall, dels hur ofta fastighetsbestämning sker som fri-

stående åtgärd och dels tillämpningen av FBL 14:6, teknisk jämkning. 

 

Det fanns också områden där tydliga förändringar har skett över tid. Ett sådant område 

var fördelningen av förrättningskostnaderna. Från år 1993 till 2013 hade andelen 

överenskommelser om förrättningskostnader ökat med 27 procentenheter samtidigt 

som andelen fall där grunderna till fördelningen av förrättningskostnaderna varit oklar 

minskat med 34 procentenheter under samma period (se figur 9). Att en kraftig för-

ändring förkom just då kan ha flera orsaker men ett samband är att blanketter hos 

Lantmäterimyndigheten digitaliserades vid samma tidpunkt. Vad gäller initiativtagare 

till förrättningen har det likt förrättningskostnaderna skett en förändring över tid 

(se figur 6). Antalet officialinitiativ som, fram till och med 1993, hade legat stilla på 

34 % sjönk nu ner till låga 14 % och antalet fall där initiativet ej redovisats hade vid 

samma årtionde ökat i samma takt som antalet officialinitiativ minskat. De föränd-

ringar som har skett vid undersökningen har alltså alla kunnat knytas an till en för-

ändring mellan åren 1993-2003. Anledningen till detta kan vara flera till exempel att 
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nedskärning av personalstyrkan skett, nya tankesätt införts och digital verksamhet 

introducerats. Denna undersökning har gjorts på en grundläggande nivå varför vi 

föreslår en djupare studie som utreder orsaker till detta om det finns intresse av att 

veta mer (se avsnitt 7.3.2). 

 

Ytterligare ett resultat som varit tydligt var att överenskommelse om fastighets-

gränsers läge enligt FBL 14:5 (vilket enbart är tillämplig vid fastighetsbestämning av 

gräns) legat till grund för sträckningen i majoriteten av de fastighetsbestämningar som 

undersökts. Under de två sista undersökta årtiondena ökade till och med andelen, som 

redan innan var hög. Det tyder på att överenskommelser sannolikt även i framtiden 

kommer vara väldigt vanligt. 

 

7.2 Diskussion om tillämpning och eventuella problem 

7.2.1 Är lantmätare tydliga i förrättningsakterna? 

Förrättningsakten är viktig ur flera aspekter. Alla beslut och handlingar som görs ska 

finnas med i den och när förrättningen blivit avslutad skickas normalt sett en kopia av 

akten till de berörda sakägarna. Sakägarna ska efter förrättningen förhålla sig till vad 

som beslutats i den och om sakägarna istället väljer att överklaga förrättningen så är 

det dessutom viktigt att lantmätaren har varit tydlig i protokollet med hur förrättning-

en har gått till, då det ses som bevismaterial.  

 

Antalet akter där fördelningen av förrättningskostnaderna varit oklar har minskat 

under de åren som undersökning avsett (se figur 9). Det skulle kunna tyda på att 

lantmätare har blivit bättre på att vara tydliga i sina protokoll när det gäller kostnads-

fördelningen. Men å andra sidan har antalet överenskommelser om kostnads-

fördelningen ökat i samma utsträckning som de oklara fördelningarna minskat. 

Dessutom har antalet överenskommelser om en gräns sträckning, i vår undersökning, 

blivit allt vanligare sedan år 1973. Det behöver alltså inte tyda på att lantmätare blivit 

bättre på att vara tydliga i protokollet utan kan istället bero på att överenskommelser 

generellt sett har ökat. Denna undersökning är inte tillräckligt omfattande för att 

bevisa det ena eller det andra men resultatet visar dock på en trend som innebär att 

lantmätare idag är mer benägna att hjälpa sakägarna få till stånd en överenskommelse 

än vad de var på 70-talet. 

 

Ett annat resultat som även visar på denna trend är att antalet gränssträcknings-

överenskommelser (i form av tilläggsyrkande till ansökan) har ökat. Detta bekräftas 

också av den attityd som de lantmätare vi kommit i kontakt med har kring överens-
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kommelser.10 Det är förstås en positiv utveckling att sakägare blir mer delaktiga i sina 

förrättningar men det innebär också en risk att sakägarna inte riktigt förstår inne-

börden av en överenskommelse. Om sakägarna inte förstår konsekvenserna av den 

överenskommelse de träffat kan de känna sig överkörda eller lurade. Överens-

kommelsen kan dels läggas till grund för ansökan (vilken den ofta gjorts de senaste 

åren i vår undersökning) vilket gör att en fastighetsbestämning kan “tvingas” igenom 

med hänvisning till godkännandet i överenskommelsen, dels kan den inte heller ångras 

hur som helst och kan därmed komma att stå sig i en eventuell domstolsprocess. Det 

är därför väldigt viktigt att lantmätare både är mycket tydliga mot sakägarna men 

också i sin dokumentation, alltså i aktprotokollet. Detta är ett område där vi anser att 

det finns utrymme för förbättring. 

 

7.2.2 Använder lantmätare sig av rekommendationerna i handbok till FBL 

när kostnadsfördelningen görs? 
Lantmäteriet har givit ut en handbok till FBL i syfte att hjälpa lantmätare att tolka och 

tillämpa lagen i praktiken. Eftersom Lantmäterimyndighetens verksamhetsområde är 

utspritt över hela Sverige är det viktigt att alla lantmätare gör en likartad bedömning. I 

det sammanhanget är det intressant att se hur väl handboken följs. I uppsatsen under-

söktes huvudsakligen följande paragrafer i FBL: 14:1, 14:1a-b, 14:5, 14:6 och 14:10 

(se kapitel 4). 

 

I de studerade akterna hittade vi inga större avvikelser från handboken vid tillämp-

ningen av de flesta av dessa paragrafer. Däremot ser vi förbättringsmöjligheter för 

paragraferna FBL 14:1a och FBL 14:10. När det gäller 14:1a är handboken inte så tydlig. 

Det står där att lantmätare har rätt att ta officialinitiativ och ska göra det i de fall det 

behövs. Däremot står ingenstans att initiativet tydligt ska redovisas. I undersökningen 

har vi sett att lantmätare överlag inte var särskilt tydliga, de senare åren, med vem 

som egentligen tagit initiativ till fastighetsbestämningen. Men då det inte heller står i 

handboken att man tydligt ska redovisa initiativet kan vi heller inte påstå att lant-

mätarna inte följer handbokens rekommendationer. Däremot kan det knappast ligga i 

Lantmäteriets intresse att protokollen är oklara och det leder inte heller till att en 

enhetlig bedömning görs i landet. Vi tycker därför att det vore bra om handboken 

kunde trycka på att initiativet tydligare ska redovisas. På så sätt skulle protokollen bli 

mer förståeliga för utomstående och minska risken för missförstånd hos sakägarna. 

 

                                                      
10

  Några intervjuer har dock inte genomförts utan enbart samtal med lantmätare.  
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Vid tillämpning av FBL 14:10 är handboken däremot mycket tydlig. När det är fråga om 

gränsbestämning ska i normalfallet kostnaderna delas lika mellan fastighetsägarna 

(alternativt efter gränslängden) då båda/alla fastighetsägare anses ha lika stor del av 

nyttan. I undersökningen har lantmätare i många fall inte tydligt visat att de använt 

denna princip och i flera av dessa har den som sökt förrättningen fått stå för hela 

förrättningskostnaden själv utan att vi sett stöd för det enligt FBL 14:10 2 st. Säkerligen 

finns inom kategorin oklar fördelning även fall där lantmätaren har fördelat kostna-

derna på ett skäligt vis men inte motiverat det på något sätt vilket medfört att dessa 

inte räknats med under skälighetsbedömningen enligt 14:10. Men att lantmätaren i så 

många fall inte motiverat varför den sökande ensam ska stå för hela kostnaden tycker 

vi verkar underligt. Kanske är det helt enkelt en fråga om hur tydligt förrättningen har 

redovisats och inte en fråga om ifall en skälighetsbedömning har gjorts eller ej.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Detta arbete gjordes med bakgrund av att det inte tidigare funnits någon tydlig bild 

över hur vanligt olika typer av fastighetsbestämningar är. Arbetet har därför legat på 

en ganska bred nivå inom ämnet och fortsatt forskning är nödvändigt för att få ett mer 

specifikt resultat inom ett delområde. Nedan presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

7.3.1 Digitaliserade formulär hos Lantmäterimyndigheten 

Vid en förrättning används ett antal blanketter som fylls i av sakägare men utformas 

lite olika från fall till fall av lantmätare genom färdigskrivna förslagsmallar, exempelvis 

kallelser, ansökan och överenskommelser.  

 

Under undersökningens förlopp framkom en avvikande statistik som kan bero på att 

överenskommelseblanketternas utformning har haft betydelse för hur tydligt initiati-

vet har redovisats i protokollet (se avsnitt 6.2.2). I figur 6 kan man se att en stor för-

ändring skedde mellan åren 1993 och 2003 med digitalisering som möjlig orsak till 

förändringen. Intressant forskning med detta i åtanke skulle därför kunna vara att 

undersöka hur digitalisering av formulär har påverkat och påverkar myndighetens 

arbete. 

 

Intressanta vinklar på fortsatt forskning kan vara hur digitaliseringen initierades, 

genomfördes och om tankar eller diskussioner om eventuella konsekvenser fördes i 

anslutning till den kommande mer datoriserade verksamheten.  
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7.3.2 Samband mellan teknisk jämkning och överenskommelse 

Ett annat område som vore intressant att forska djupare på är hur teknisk jämkning 

enligt FBL 14:6 förhåller sig till överenskommelser enligt FBL 14:5. Under undersökning 

framkom viss nyfikenhet från vår sida att utreda i vilka fall teknisk jämkning sker och 

om teknisk jämkning bakas in i överenskommelsen om gränsens sträckning om det 

ändå görs en sådan inom förrättningen. Undersökningen i detta arbete hade dock för 

få fall av teknisk jämkning för att några säkra slutsatser om detta skulle kunna dras, så 

en vidare och djupare undersökning kring detta skulle vara intressant.  
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