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  Abstract 

Parcelling was a land divison institution that was used intensively in Sweden during the years 

1827-1928. The parcelling consisted of one person selling a certain, decided piece of land to 

another. The deal was sealed with a simple contract. Whilst the seller was a member of the 

villages commonities and his land was assigned a quantity in the village, and he was bound to 

pay tax responding to that quantity, the sold parcel was not. In order not to reduce the land 

owners taxability, the buyer was therefore required to pay an annual fee to the seller. 

This fee was to be approved by the county administration, and the buyer also had to apply for 

Title Deed to have the transfer approved. These approvals were for a long time the only points 

of control toward parcelling. Involvement of a land surveyor was not a required part of the 

parcelling process until year 1918. 

Parcelling was terminated in 1928, but the parcels created before then are independent real 

estate units just like any other. This means that they sometimes are affected by land 

regulations and surveys just like any other real estate. 

When investigating the contents of these parcels the contract, past claims and other factors 

shall be used, to search out the initial purpose of the transfer. The contract that seller and 

buyer signed is the main source of evidence. 

Unfortunately, the contracts do not always answer the questions that may arise over time. 

Maps were not always made, and even when they were, they might have disappeared over 

time or simply be unspecific. What then remains are past claims and other circumstances to 

provide clues about what the purpose may once have been. 

The questions that arise when a parcel is to be investigated often concern its borders, wether 

water was included, fishing rights as well as other rights and commonities. The issue of water 

for these parcels has been particularly contentious. Legal practice has concluded that there are 

no presumptions, although such have been suggested and sometimes applied. There are 

however a number of scenarios where water and fishing in principle can be considered to have 

been part of the transfer. 
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  Sammanfattning 

Denna rapport redovisar ett examensarbete som syftat till att genom en litteraturstudie kart-

lägga ett äldre jorddelningsinstitut, jordavsöndring.  

Jordavsöndring var ett jorddelningsinstitut, som fanns i svensk lagstiftning åren 1827-1928. 

Innan dess förekom också jorddelning som liknade jordavsöndring, men det var i allmänhet 

förbjudet att dela jord eftersom staten var beroende av skatteintäkter från jordägarna.  

Jordavsöndring gick, något generaliserat, till så att en person genom ett avtal sålde ett bestämt 

markområde till en annan. Med detta markområde – avsöndringslägenheten, jordavsöndring-

en, avsöndringslotten – följde inte något mantal i byn och heller ingen skattskyldighet. För att 

inte minska skattekraften i stamfastigheten var köparen skyldig att betala en årlig avgift till 

säljaren.  

Den här avgiften skulle godkännas av länsstyrelsen, och köparen skulle söka lagfart för att få 

överlåtelsen godkänd. Dessa godkännanden var länge den enda kontrollen som gjordes vid 

avsöndring. Lantmätares inblandning blev inte en nödvändig del i avsöndringsprocessen för-

rän år 1918. 

Jordavsöndringsinstitutet togs bort 1928, men fastigheter som avsöndrats innan dess är själv-

ständiga fastigheter som alla andra. Det innebär att de blir berörda av lantmäteriförrättningar 

precis som alla andra fastigheter ibland blir. 

Vid bestämning av gränser till en avsöndrad fastighet ska överlåtelsehandlingar, innehav, och 

andra omständigheter användas för att söka syftet med avsöndringen. Det avtal som säljare 

och köpare tecknade är den viktigaste beviskällan när man ska utreda vad som ingår i en av-

söndrad fastighet.  

Tyvärr erbjuder avtalen inte alltid svar på de frågor som kan uppstå med tiden. Kartor har inte 

alltid upprättats, och även när de har upprättats så är de inte alltid till hjälp. Kvar står sedan 

innehav och andra omständigheter att ge ledtrådar om vad syftet en gång kan ha varit. 

De frågetecken som uppstår när en avsöndring ska utredas rör ofta gränser, vattenområden 

och rätt till fiske samt rättigheter och samfälligheter. Frågan om vattenområdens tillhörighet 

för avsöndringar har varit särskilt omtvistad. Praxis har utvecklats till att det inte finns någon 

presumtionsregel, även om det har varit på förslag och i perioder har tillämpats. Det finns ett 

antal typfall där vatten och fiske principiellt kan anses ha ingått vid avsöndring. 
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1 INLEDNING 

 BAKGRUND 1.1

Avsöndringar av mark är en äldre form av fastighetsbildning, som länge gjordes utan krav på 

inblandning av lantmätare och även långt innan yrkesrollen lantmätare uppstod (Forssman, 

1928). Regleringen genomfördes via avtal mellan den avträdande och den tillträdande fastig-

hetsägaren, där den avsedda marklägenheten beskrevs och priset för den bestämdes, vartefter 

så småningom lagfart söktes med avtalet som grund.  

Avsöndringen som jorddelningsåtgärd har varit ogiltig sedan den ersattes med avstyckning 

1928 (Julstad, 2011). Innan dess användes det dock, och kring sekelskiftet 1800-1900 använ-

des det intensivt (Prawitz, 1961). Fastigheter som bildats genom avsöndring är att räkna som 

självständiga fastigheter idag och dyker upp i lantmätarförrättningar även i modern tid. Till 

exempel blev drygt 6 000 avsöndrade fastigheter berörda av förrättningsåtgärder 2013
1
.  

När man något århundrade efter att en avsöndring tillkommit ska utreda vad den faktiskt  

innehåller, kan det handskrivna kontraktet mellan frånträdande och tillträdande fastighets-

ägare inte alltid erbjuda svar på alla tänkbara frågor (Lantmäteriet, 2013a). 

Det sparsamma innehållet i överlåtelseavtalen skapar i efterhand frågetecken kring avsönd-

ringens omfattning (Heimersson, 1994). Det kan vara osäkert om vatten och fiske samt rättig-

heter till väg och andra användbara anläggningar ingått i köpet, och var gränserna går. Även 

om en avsöndrad fastighet är på alla sätt laglig och riktig, så är dess gränser inte lagligen fast-

ställda förrän de har blivit officiellt utredda och bestämda (Lantmäteriet, 2013a).  

Oklara fastighetsgränser och fastigheters beskaffenhet i övrigt bestäms vanligen i lantmäteri-

förrättningar genom fastighetsbestämning (Lantmäteriet, 2013a). Lantmäterimyndigheterna 

ska i sådana förrättningar fatta beslut baserat på handlingar, befintliga gränsmärken och andra 

omständigheter. För avsöndringar gäller specialbestämmelser vid dessa bedömningar, vari-

genom målet blir att bestämma syftet med den aktuella avsöndringen. Det ska då göras utifrån 

handlingar, innehav och andra omständigheter, enligt 17 § i lag om jordabalkens införande 

(SFS 1970:995). Praxis i svenska domstolar har varierat, särskilt i frågan om vatten 

(Lantmäteriet, 1983).  

 PROBLEM OCH SYFTE 1.2

Syftet med det här examensarbetet är att bidra med underlag till besvarandet av de frågor som 

uppstår när man idag hanterar jordavsöndringar. För att uppfylla detta behövs en kartläggning 

av avsöndringsinstitutet såväl som av hanteringen av avsöndrad mark. 

Ett arbete med fokus på nutida hantering av jordavsöndringar i förrättningshandläggning 

skulle komma till störst praktisk nytta för de som idag hanterar fastigheter som skapats genom 

avsöndring. Som grund för det skulle dock behövas nutida, översiktlig och allmänt tillgänglig 

litteratur om avsöndringsinstitutet, som inte hittats. Det här arbetet har därför genomförts som 

en litteraturstudie i huvudsak. För att illustrera den information som framkommit ur litteratu-

ren och de frågetecken som avsöndringar väcker har några historiska avsöndringsakter respek-

tive nutida fastighetsbestämningar återgetts.  

                                                 

1
 Data ur fastighetsregistret, levererat av Lantmäteriet Division Informationsförsörjning 2014-05-08. Gäller 

även åtgärder som inte direkt kräver utredning av avsöndringen, t.ex. ändrad fastighetsbeteckning. 
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Litteraturen är spridd i sin form bland lagar och förarbeten, läroböcker, PM och handböcker 

samt rättsfall, och spridd i sin ålder över ett par hundra år. Språket är därför ofta gammal-

modigt och inte alltid lätt att tolka. För en yrkesverksam person som vill sätta sig in i avsönd-

ringsinstitutet riskerar det att bli tidskrävande. Ett examensarbete är ett lämpligt tillfälle att 

ägna sig åt sådan forskning. 

Sammanställningen innebär en historisk genomgång med växande detaljeringsgrad när vi 

närmar oss nutid. Frågor att söka svar på inom studiens ramar är; 

 Hur har avsöndringsåtgärden och dess tillåtlighet förändrats över tid, och varför? 

 Har rättstolkning och hantering av avsöndrad mark ändrats med tiden, särskilt vad  

gäller gränser samt rätt till vatten och fiske? 

 Vilken tolkning är den som gäller nu och hur är den kopplad till historiken? 

 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 1.3

Det här arbetet kan beskrivas som en explorativ kartläggning av ett ålderdomligt rättsinstitut. 

Det baseras mestadels på litteratur av ålderdomlig karaktär. Sökandet efter sådan litteratur kan 

även det också beskrivas som explorativt. Litteraturen har inledningsvis hittats genom över-

siktliga sökningar i biblioteksdatabaser och fysiska bibliotek samt lantmäteriets interna littera-

turdatabaser. Utifrån referenser och hänvisningar i den därigenom funna litteraturen har ett 

mer specifikt sökande tagit vid.  

All litteratur i ämnet kretsar kring lagar och förordningar. Äldre lagkommentarer, proposit-

ioner, betänkanden och utlåtanden har varit viktiga, liksom sammanställningar av desamma i 

bl.a. äldre forskningsavhandlingar och annan litteratur.  

Tolkning av äldre text är inte alltid lätt. Likartade ordalydelser från 1970 respektive 1770 har 

inte nödvändigtvis samma betydelse. Feltolkning riskerar att uppkomma på grund av sökande 

efter särskilda syftningar i texten – man hör vad man vill höra, och läser vad man vill läsa, 

även undermedvetet (se t.ex. Hellspong & Ledin, 1997). Detta kan i viss mån avhjälpas  

genom att ta hjälp av andra, som inte är lika bundna till studien men ändå har kännedom om 

ämnet, och i första hand genom att vara uppmärksam på hur man läser. När man ägnar sig åt 

textanalys är det viktigt att ställa frågor till texten och ifrågasätta sin egen tolkning.  

Den vetenskapliga kvaliteten hos källorna varierar kraftigt. De PM, avskrifter och konferens-

handlingar som hittats genom Lantmäteriets interna webbsida har oftast mycket sparsam eller 

ingen källhänvisning i den löpande texten. Det försvårar verifikation av informationen från 

originalkällor och sänker därigenom reliabiliteten. Denna typ av litteratur har dock varit mest 

uppdaterad och kunnat behandla jordavsöndringar ur ett modernt tidsperspektiv. 

Vetenskapliga artiklar av den kollegiegranskade form som är allmänt önskvärd som källa, 

finns knappt alls på ämnet eller har i vart fall inte hittats.  

Avslutningsvis ska påpekas att bestämmelser i lag inte nödvändigtvis beskriver sin samtid 

särskilt bra, särskilt med tanke på äldre tids skillnad mellan folk och statsmakt (Ekbäck, 

2014). Detta kan också noteras i den studerade litteraturen, där man återkommande beskriver 

att lagar ändrats för att bättre anpassas till verkliga traditioner. 

Genom att återge dels avsöndringsakter, dels förrättningsakter som behandlat de frågor som 

ofta uppstår kring avsöndringar, är ambitionen att kunna knyta litteratur till verklighet och att 

illustrera hur instrumentet och tolkningen har förändrats. Avsöndringsakterna (från tiden före 

1928) är oftast handskrivna men har återgetts efter bästa förmåga. 

Ytterligare analys kring osäkerhet i metod och resultat förs i avsnitt 6.3, Osäkerhetsanalys. 
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 DISPOSITION 1.4

Arbetets första del är resultatet av litteraturstudien under kapitel 2, Om avsöndringsinstitutet. 

Där sammanfattas lagstiftning och bestämmelser i kronologisk ordning, med koppling till sin 

samtid.  

På denna följer Exempel ur avsöndringsakter, kapitel 3, som visar och förklarar hur avsönd-

ringshandlingar kunde se ut.  

De vanligaste frågetecknen vid hantering av avsöndringar, och svar i den mån det finns, tas 

upp i kapitel 4 Tolkningsproblem i det moderna samhället. Kapitlet bygger på litteratur- och 

rättsfallsstudier. 

I kapitel 5 Bestämning av avsöndrade fastigheter återges exempel från förrättningsakter där 

man vid fastighetsbestämning av tidigare avsöndrade fastigheter tagit sig an frågor om gräns, 

vatten, fiske och samfälligheter.  

Avslutningsvis förs analys och diskussion kring det studien fått fram, och utifrån denna dras 

till sist slutsatser. 

Till rapporten hör två bilagor. Den första är en grafisk tidslinje över jordavsöndrandet, som är 

baserad på resultaten ur kapitel 2. Tidslinjen har bilagts som en slutsatsbilaga, och erbjuder en 

snabb och lättöverskådlig genomgång som komplement till den detaljerade genomgången i 

kapitel 2. 

Den andra bilagan är en begreppsförklaring med några ord ur äldre fastighetsrätt som före-

kommer i rapporten. Förklaringarna är direkt citerade från Nationalencyklopedins webbsida 

NE.se. Begreppsförklaringen har bilagts för att erbjuda kortfattade förklaringar till läsare som 

inte är helt bekanta med de äldre begreppen.   
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2 OM AVSÖNDRINGSINSTITUTET 

Det här kapitlet är avsett att redogöra för avsöndringens utveckling i Sverige över tid. Ambi-

tionen är att förklara avsöndringen i ett sammanhang med det samtida samhället. Förutom 

lagar och bestämmelser beskrivs därför de samhälleliga förändringar och förutsättningar som 

har haft betydelse för vilken riktning avsöndringsinstitutet har tagit. Längs med texten löper 

en tidslinje som sammanfattar avsöndrandets utveckling. 

Lagstiftning om fastigheter och jordens indelning har historiskt sett framför allt berört lands-

bygden (Hägerstrand, 1988). Dels för att marken i städerna oftast ägdes av staden själv förr, 

men också för att landsbygden var till både yta och befolkningsmängd dominerande. I den 

följande genomgången är det i huvudsak utvecklingen på landsbygden som behandlas.  

 VAD ÄR EN AVSÖNDRING? 2.1

Historiskt har det funnits två sätt för en fastighetsägare att sälja en del av sin mark – han 

kunde antingen sälja en ideell andel i sin egendom, eller en till ett visst område bestämd del 

(Rodhe, 1941, s. 195-198). I andelsfallet följde i regel också andel i eventuella rättigheter och 

skyldigheter som var knutna till säljarens mark, medan det till det bestämda området i allmän-

het ansågs att inget annat än det man faktiskt kommit överens om skulle ingå. En viktig skill-

nad är att man för de bestämda överlåtelserna inte fördelade säljarens skattskyldighet – lotten 

fick inte mantal, medan man för andelsfallet fördelade mantalet efter andelen.  

Det som den här rapporten behandlar, är det senare fallet; markägares överlåtelser av ett visst, 

till ytan bestämt område utan mantal i byn – en avsöndring, avsöndrad lott eller lägenhet, av-

söndringslägenhet eller jordavsöndring. Avsöndring var ett sätt att dela jord, som av de idag 

giltiga fastighetsbildningsåtgärderna närmast kan liknas med avstyckning (Julstad, 2011).  

Tillvägagångssättet har förändrats lite med tiden, vilket beskrivs senare i arbetet. Samman-

fattningsvis gick det till så att säljare och köpare skrev avtal, där det skulle framgå vilket  

område som avsågs. Kraven på avtalets innehåll och tydlighet var låga och någon lantmäteri-

teknisk inblandning behövdes inte förrän under de allra sista åren. Avsöndringens gränser 

blev därför inte lagligen bestämda eller utmärkta, och avtalen lämnar ofta många frågor om 

omfattningen obesvarade. Enligt data från Lantmäteriets fastighetsregister har 521 373 en-

skilda fastigheter bildats genom avsöndring
2
. 

 FORNTID OCH MEDELTID – FRAM TILL 1500-TAL 2.2

2.2.1 ÄGANDERÄTTEN OCH BYSAMHÄLLET 

Människans äganderätt till jord i Sverige tros ha uppstått i samband med att de första perma-

nenta jordbruken bildades under järnåldern, runt 3000 år före vår tideräkning (Prawitz, 1961). 

En period av många långa vintrar tros dock ha förändrat förutsättningarna för fast bosatta, 

jordbrukarna vandrade från Sverige och ersattes av andra kulturer. Runstenar från vikinga-

tiden berättar om markägande som bundet till arvsföljder och släktband (Ekbäck, 2014). Den 

svenska statsmakten bildades kring 1000-talet och kom att förstärka en redan befintlig sam-

hällsstruktur med stora klasskillnader – feodalsamhället.  

                                                 

2
 Data ur fastighetsregistret, levererat av Lantmäteriet Division Informationsförsörjning 2014-05-08. Avregi-

strerade och ännu levande fastigheter. 
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De äldsta skrifterna med betydelse för Sveriges rättsliga och ekonomiska institutioners ut-

formning dateras till det tidiga 1200-talet (Julstad, 2011). Dessa skrifter är landskapslagarna, 

vilka presenteras närmare efter en kort beskrivning av hur samhällsstrukturen tros ha sett ut i 

det medeltida Sverige. 

Svenska samhällen tros ha varit organiserade i byar på 1200-talet, och så hade de förmodligen 

varit långt dessförinnan (Prawitz, 1961). Byn var den klart dominerande samhällsformen i 

många hundra år, och jordbruk var det dominerande levebrödet (Hägerstrand, 1988). Tomt-

mark ägdes privat av den som bodde och verkade där, och betalade skatt till kronan - skatte-

bonden (Juhlin Dahnfelt, 1928). Åker och ängar i byn, liksom skog och fiskevatten utanför 

den, var det praktiskt och närmast nödvändigt att man brukade gemensamt. Dessa så kallade 

inägor respektive utägor ägdes därför oftast gemensamt, med andelstal fördelade i relation till 

storleken på delägarnas privata ägor. Man bestämde också över dessa gemensamt, i by-

stämmor. Byns utägor bebyggdes ibland med torp, mindre gårdar för torpare som var an-

ställda i byn (Nationalencyklopedin, 2014). Torparna fick inte full andel i byns samfällda 

ägor.   

Adeln och kyrkan fick förmånen att äga mark utan att betala skatt (Forssman, 1928). Deras 

ägor kallades frälsejord, där ”frälse” betyder ungefär ”fri” (från skatt). Adelns och kyrkans 

jord beskrevs som världsligt respektive andligt frälse. Dessa frälsemän kunde låta bönder 

bruka jord och inhämta skatt av dem. 

2.2.2 LANDSKAPSLAGARNA 

De första samlade lagstiftningarna i Sverige var de vi idag kallar landskapslagarna 

(Forssman, 1928). De var från början gällande i varsina landskap och Västgötalagen och Öst-

götalagen tros ha varit de första att skrivas ner, ungefär år 1220. Landskapslagarna såg olika 

ut till utformning men blev med tiden mer lika varandra och då särskilt lika Upplandslagen. 

Gemensamt var uppdelningen med hänsyn till ämne. Vid sidan om landskapslagarna kom 

även särskilda stadslagar att skrivas ned i städer.  

Innan lagarna skrevs ner var de antagligen också gällande, men upphållna genom muntlig 

tradition och är därför till sitt innehåll okända (Julstad, 2011). Förmodligen hade man även 

innan nedtecknandet liknande regelverk. 

I Östgötalagen fanns en form av jordöverlåtelse reglerad, som har likheter med det som  

kommit att kallas avsöndring (Forssman, 1928, s. 9). En bestämt avgränsad markbit kunde 

säljas av markägaren och kallades då en hump. Vad som ingick i denna hump skulle framgå 

av ett avtal, och mer än vad som stod där kunde man inte anses ha köpt. Detta gällde även för 

vatten och fiske, som i allmänhet alltså inte ingick vid en överlåtelse. Köparens rätt i lägen-

heten var tryggad först efter tre års besuttenhet (Juhlin Dahnfelt, 1928).   

2.2.3 LANDSLAGARNA 

Konung Magnus Erikssons Landslag ersatte landskapslagarna omkring år 1350 och blev då 

den första rikstäckande lagstiftningen i Sverige (Forssman, 1928). Som komplettering till den 

rikstäckande landslagen infördes också bestämmelser genom kungliga förordningar. Runt år 

1442 ersattes Magnus Erikssons Landslag av Konung Christoffers Allmänna Landslag, som 

sedan förblev landstäckande lag fram till införandet av 1734 års lag. 

Ur allmänna landslagen utlästes att försäljning av fastighet gjordes genom avtal hos tinget, 

med ett dussin vittnen, och bekräftades med fastebrev som utfärdades av häradshövdingen 

eller lagman (Undén, 1969). Faste eller laga fasta var motsvarigheten till nutidens lagfart, och 

markerade äganderättens övergång. Så småningom blev skrivandet av köpeavtal en mer privat 
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syssla som sköttes på tu man hand. Köpeavtalet skulle vara skriftligt och låg sedan till grund 

för lagfarten.  

Lagfarten fungerade som ett offentliggörande av köpet och markerade även äganderättens 

övergång från säljare till köpare (Undén, 1969).  I stad var det, länge efter det att lagfart blev 

kutym på landsbygden, på rådstuga man beskrev och godkände köp av mark, och bekräftelsen 

skedde med stadsbrev, fastebrev eller inskrivning i ”stadens bok” där jorden registerfördes.  

Släktingar hade företräde när mark skulle försäljas, som tidigare förvärvats genom arv 

(Ekbäck, 2014). De skulle innan försäljning erbjudas köpa marken vid tre häradsting och hade 

dessutom ännu ett år på sig därefter. Sammanlagt hade släktingar med bördsrätt förköpsrätt i 

två år.  

2.2.4 FÖRBUD MOT HEMMANS KLYVNING 

Staten var i allmänhet negativ till tanken att skattbönder skulle kunna dela sin mark i mindre 

bitar (Almquist, 1962). Det innebar en allvarlig risk för minskad kapacitet i jordbruken om de 

delades i flera små bruk, och en hotfull risk för minskade skatteintäkter om dessa små dess-

utom skulle vara utan mantal. Den första förbudsåtgärden mot avsöndrande tros ha vidtagits 

under 1400-talets senare halva, i samband med ett förbud mot klyvning av hemman.  

2.2.5 REGISTERFÖRING AV JORD 

Registerföring av jord har funnits åtminstone sedan medeltidens slut, men var förstås analog 

och fördes av lokala fogdemän (Undén, 1969). Noggrannheten i bokförandet av byarnas läge 

och indelning växte med tiden, vilket möjliggjorde kontroll av desamma och för att hålla  

ordning på kronans beskattning av jorden blev det väsentligt att bevaka jorddelningen 

(Heimersson, 1994).  

Alla hemman skulle införas i liggare, jordeböcker, men för andra kategorier av jordägor har 

registren förts mindre utförligt eller inte alls (Undén, 1969). Jordavsöndringar är en sådan 

kategori, som i allmänhet skrevs in i Jordeboken men med mycket sparsamma anteckningar – 

de bar ju inget mantal och betalade ingen skatt, och skrevs in under sitt stamhemman. Ibland 

fördes en särskild avsöndringsförteckning i Jordeboken. 

 DET FEODALA SAMHÄLLET - 1500-1750 2.3

2.3.1 FEODALSAMHÄLLET OCH DESS JORDNATURER 

Mot slutet av medeltiden, kring år 1500, kunde jorden kategoriseras i fyra så kallade jord-

naturer, varav de första tre utgjorde ungefär lika stor andel av den sammanlagda arealen 

(Prawitz, 1961); 

1. Värdsligt frälse – adelns frälsejord. 

2. Andligt frälse – kyrkans frälsejord. 

3. Skattejord – jord vilken de besuttna, skattbönderna, betalade skatt för men hade besitt-

nings- och arvsrätt till. 

4. Kronojord – kronans jord, mestadels utarrenderad till s.k. kronobönder.  

Fördelningen av jord inom dessa jordnaturer varierade under de kommande århundradena på 

grund av transaktioner mellan kronan och de andra jordnaturerna, som kunde syfta till att  

finansiera krig ute i Europa eller kontrollera någon parts jordinnehav (Prawitz, 1961). Både 

under medeltiden och långt därefter utfärdades olika förbud mot att handla med mark katego-

rierna emellan, i allmänhet av skatteekonomiska skäl (Ekbäck, 2014). 
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Åren mellan 1500-1750 var relativt stillsamma ur ett avsöndringsperspektiv - att avsöndra 

fastigheter var i allmänhet förbjudet. Förutom statens skatteintressen i marken så höll en all-

män, djupt rotad kultur att bevara sin jord och arvet efter tidigare generationer jorddelningen 

nere (Juhlin Dahnfelt, 1928).  

Sveriges utveckling i övrigt var mer aktiv. Feodalsamhället hade sin stortid under 1500- och 

1600-talen, med större klassklyftor än någonsin (Ekbäck, 2014). Skattböndernas tidigare  

befogenheter krympte och adelns ökade, varmed skattejorden också blev mindre till ytan och 

därför tyngre beskattad. Skattbönder som inte kunde betala skatten vräktes, och jorden ”åter-

gick” om inte hans bördsmän tog över den till kronans ägo. Kronan utformade åt sig själv en 

slags högsta äganderätt till naturresurser som kunde förse riket med inkomster.  

Bönderna förlorade jakträtt även på sina egna hemman medan den tidigare nämnda förköps-

rätten för släktingar kom att efterföljas av andraförköpsrätt för kronan, vid försäljning av 

skattejord (Ekbäck, 2014).  

2.3.2 LANTMÄTERIVERKET GRUNDAS 

År 1628 lades grunden för en organiserad lantmäteriverksamhet i Sverige, som då framför allt 

handlade om teknisk mätning och utbildning inom sådan, under ledning av Anders Bure 

(Forssman, 1928).  

2.3.3 RETROAKTIVA FÖRBUD MOT SKATTSKYLDIG JORDS MINSKNING 

Konkreta förbud mot avsöndringar kom den 2 maj år 1673 för skattehemman, och utökades 

21 juli 1677 till att gälla kronohemman och stadsägor, i form av kungliga plakat (Almquist, 

1962). Dessa förbud hade dessutom retroaktiv verkan, och med stöd i dem kunde avsöndrade 

lägenheter återföras till sina stamhemman utan någon ekonomisk ersättning till avsöndringens 

ägare. Man tillät undantag från återfallandet om urminnes hävd kunde bevisas och om åter-

fallandet innebar betydande skada på lägenhetsägarens verksamhet, vilket blev aktuellt sär-

skilt för koppar- och bergsbruk med brukare bosatta på redan gjorda avsöndringar (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

Det hela skedde på stamhemmansägarens begäran, och plakatets formulering att avsöndringen 

skulle återgå utan lösen misstolkades också till dennes fördel. Lösen avsåg ersättning, men 

den erlagda köpeskillingen skulle återgå till köparen. Meningen hade inte varit att köparen 

skulle bli av med både jord och redan betald köpeskilling, men många gånger blev utfallet att 

stamhemmansägaren inte ville betala tillbaka pengarna (Rodhe, 1941).  

1670-talets förbud mot minskning av skattskyldig jord ansågs fortsätta gälla en bit in på 

1800-talet, om än med vissa undantag och lindringar med tiden (Rodhe, 1941, s. 256).  

I enstaka rättsfall under 1800-talet har man dock ansett att så länge det funnits ett avgälds-

förhållande mellan stam och lägenhet, har det inte varit fråga om skattskyldig jords minskning 

eftersom skattbarheten skyddats genom avgälden. Den uppfattningen verkar dock inte varit 

någon vedertagen sanning.    

2.3.4 STORMAKTSTID BLIR FRIHETSTID 

Sverige hade sin tid som stormakt mellan 1611 och 1718 och var mycket inflytelserikt i  

övriga Europa (Nationalencyklopedin, 2014). 1700-talet inleddes med det stora nordiska  

kriget, under Karl XII:s ledning. Det tog hårt på Sverige, som vid krigets slut inte längre var 

att betrakta som en stormakt. Efter kungens död 1718 tog riksdagen makten från kungaväldet 

1720, vilket markerar starten för den så kallade frihetstiden (Nationalencyklopedin, 2014).  

Krigstiden lämnade efter sig ett förfallande jordbruk (Juhlin Dahnfelt, 1928). Många hemman 
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hade delats i försök att undkomma skattekrav och soldattjänstgöringsplikt, som bland annat 

var styrt av storleken på mantal och areal.  

Under frihetstiden och 1700-talets andra halva tros jorddelningen ha ökat (Juhlin Dahnfelt, 

1928). I delar av landet hade man inte efterföljt förbuden mot jordens delning. Samtidigt  

utvecklades och spreds uppfattningen att landets ekonomiska utveckling och de enskildas  

rättigheter i sina egna verksamheter hämmades av lagar och förbud, under denna så kallade 

upplysningstid där nya idéer, grundade i en tro på människors förnuft och gemensamma an-

strängningar för gemensam nytta, fick fäste i Sverige. Fysiokratismen var en sådan idé, som 

förespråkade jordbrukets betydelse för samhället och vikten av fri äganderätt för ohämmad 

utveckling (Ekbäck, 2014). 

2.3.5 LAGREVISION I 1734 ÅRS LAG 

Under 1700-talet blev det tvunget att utveckla lagstiftningen för att förbättra det förfallande 

jordbruket, och lantmäteriverksamhet på landsbygden är sedan dess lagstadgad (Wallner, 

1971). Lantmätarna var inledningsvis framförallt kunniga inom mätningsteknik, men när den 

omfattande skiftesverksamheten kom att bli deras ansvar så krävdes nya kunskaper.  

Jordlagstiftningen förnyades när 1734 års lag tillkom, som en fullständig lagrevision. Vid den 

här tiden var fastighetsindelningen svensk landsbygd relativt uppstyrd, i jämförelse med  

övriga Europa (Undén, 1969).  

Förbud som hindrade okontrollerad delning av enskilda skattbönders jordinnehav upprepades 

i 1734 års lag (Undén, 1969). Skattetalen var kopplade till arealen, så arealen kunde inte gärna 

ändras utan någon form av tillåtelse från kronan. Delade man sin skattejord utan tillåtelse så 

var det ogiltigt. Tillåtelse gavs trots förbuden ganska ofta för t.ex. nyodling på utmarker och 

mark som ansågs vara onödig för sitt hemmans överlevnad (Heimersson, 1994). Frälsejord 

var inte berörd av förbuden. 

Med 1734 års lag kom också lagstadga om lagfart (Undén, 1969). Lagfarten markerade ägan-

derättens övergång från säljare till köpare.  

Vad gäller ägogränser så skilde man i 1734 års lag på primära och sekundära gränser (Undén, 

1969). De primära, som ansågs vara de viktigaste, var gränser mellan byar. Gränserna inom 

byarna, mellan enskilda hemman, hade lägre betydelse. De kallades sekundära och beskrivs 

också som skillnadslinjer och i samband med skifte som skifteslinjer.  

För de primära gränserna, mellan byar, fanns stadgar om utmärkning och bestämning av 

bygränser redan i landskapslagarna (Undén, 1969). De skulle märkas ut och det skulle göras 

rågångar så att alla var på det klara med var bygränserna gick. De enheter som delades av 

sekundära gränser var delar av något större, hemmanen var till exempel del av byn. De hade 

andel i byn och hade dessutom jordetal, baserade på enheternas arealer.  

Om tvist eller oklarheter kom att uppstå om en enhets storlek så kunde man räkna ut den på 

nytt utifrån jordetalet (Undén, 1969).  Det var förstås värre med enheter som bildats utan 

lantmätares inblandning och inte fått jordatal, till exempel avsöndrade lägenheter men också 

tegskiften.  
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 REGLERSAMHÄLLE PÅ VÄG MOT LIBERALISM - 1750-1850 2.4

2.4.1 ÖVERGÅNG TILL STORSKIFTE 

Under åren kring 1750 förde Jacob Faggot, som blev chef för Lantmäteriet i samma tids-

period, en kampanj för en övergång från sol- eller tegskiftet, som varit det allmänt vedertagna 

dessförinnan, till storskifte (Forssman, 1928).  

Faggot verkar ha sällat sig till en något liberal uppfattning, åtminstone vad gäller jorddelning - 

1746 skrev han att den delning av jord som alltid setts som skadlig och förbjudits, kunde leda 

till en ökad folkmängd, jordbrukets grönskande och landets ekonomiska räddning (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

1749 kom den första storskiftesförfattningen, Kongl. Maj:ts förordning om Landtmätare och 

theras förrättningar, men denna fick dock ett svalt mottagande och storskiftet började inte 

tillämpas i den utsträckning man tänkt sig, förrän 1757 då en resolution i Skåne lade grund för 

en ny förordning (Juhlin Dahnfelt, 1928). Storskiftet medförde inga nya bestämmelser om 

avsöndring, men de ännu gällande förbuden upprepades 1762 och 1767.  

2.4.2 FÖRBUDEN UPPREPARS 

Den 28 september 1762 påminde man om förbuden mot avsöndring, då avsöndring av skog 

och mark från skattehemman bestämdes som ”olaglig och kraftlös” för att sedan med förbud 

den 18 februari 1767 införa vissa lättnader (Rodhe, 1941, s. 257). Det skulle bli lite lättare att 

dela upp jord mellan barn i samma familj och bygga egna torp och nya bostäder till dem på 

jord som samtidigt kunde vara knuten till familjegården.  

Trots förbuden blev det vanligare att avsöndra, till exempel vid arvsskiften där man hellre 

avsöndrade lägenheter på hemmanets utmarker än klöv hemmansgården i mindre delar 

(Forssman, 1928). 

2.4.3 SKATTEBÖNDER ÅTERFÅR RÄTTIGHETER 

Med den så kallade skatteköpsförordningen den 21 februari 1789 återgav Kung Gustav III 

flera av skatteböndernas tidigare befogenheter, och stärkte deras position i samhället (Ekbäck, 

2014). De ansågs nu äga sin jord på samma villkor som adeln ägde sin, och återfick rätt till 

jakt och fiske på sina ägor. 

2.4.4 ÖVERGÅNG TILL ENSKIFTE ÖPPNAR UPP FÖR AVSÖNDRING 

På Svaneholms slott i Skåne lyckades Rutger Maclean under 1780-talet omarrondera sina 

ägor till ett lyckat enskifte (Forssman, 1928). De enskiftesförordningar som tack vare hans 

projekt sedan infördes mellan 1803-1807 för olika delar av landet, allra först i Skåne, införde 

också bestämmelser berörande avsöndring (Almquist, 1962).  

I Skåne tilläts med enskiftesförordningen 31 mars 1803 avsöndringar för bruksändamål av 

minst 4 tunnland ej odlad, enskiftad jord, men högst sammanlagt 1/10-del av hemmanets areal 

(Almquist, 1962). För avsöndring från kronohemman och boställen krävdes särskilt tillstånd 

från kronan.  

Här fanns också bestämmelse om att den avsöndrade lägenheten skulle betala ersättning, årlig 

avgäld, till stamhemmanet, för att inte minska stammens möjlighet att betala skatt när marken 

delades upp men mantalet kvarstod hos stammen (Heimersson, 1994). Avgälden godkändes 

av konungens befallningshavande, nedan förkortat KB, genom fastställelse.  
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Motsvarande regler infördes i Skaraborgs län 1804 och i övriga landet 1807, med skillnaden 

att avgäld skulle betalas specifikt i spannmål, och att man kunde göra undantag från tiondels-

bestämmelsen för ovanligt stora hemman (Juhlin Dahnfelt, 1928). Man hoppades att ut-

vecklingen skulle gynna nyodling och låta de jordbrukande byarna bre ut sig och växa.  

Enskiftets genomslag var dock lågt i många delar av landet och tillåtandet för avsöndringar 

fick i praktiken inte så stora konsekvenser, då det bara gällde för enskiftade hemman 

(Almquist, 1962). Det uppstod också viss förvirring hos rättsväsendet eftersom förbuds-

plakaten från 1670-talet fortfarande ansågs gälla (Rodhe, 1941, s. 257).  

2.4.5 MINSKADE KLASSKILLNADER OCH EKONOMISK DEPRESSION 

Med 1809 års regeringsform jämnades skillnaderna mellan feodalsamhällets klasser ut ytter-

ligare (Ekbäck, 2014). Kronan och regeringen hade, som framgår av avsnittet ovan, i allmän-

het motsatt sig delning av skattejord eftersom det innebar risk för skattbarheten (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

Under 1800-talets efterkrigstid ökade folkmängden och stora problem med att försörja och 

mätta en kraftigt växande befolkning uppstod (Prawitz, 1961). Jordbruket var inte produktivt 

nog för att förse folket med varken arbete eller mat, och i fysiokratismens anda ansåg många 

att det kunde lösas genom ökade möjligheter att dela jorden, så att fler fick äga och bruka den.  

Såpass många jorddelningar genomfördes dock ändå på olaglig väg att man för en hållbar och 

kontrollerad fastighetsindelning måste införa nya, tillåtande bestämmelser (Heimersson, 

1994).  

2.4.6 1827 ÅRS FÖRORDNING OM GRUNDER OCH VILLKOR FÖR JORDAVSÖNDRING 

Året 1827 kom att markera starten på 100 års aktivt avsöndrande, med förordning 19 decem-

ber 1827 om grunderna och villkoren för hemmansklyvning, samt avsöndring av jord och 

andra lägenheter från hemman (Rodhe, 1941, s. 258). Förordningen gick i många delar emot 

förbudsplakaten från 1670-talet och utsläckte deras verkan. Förordningen innebar en an-

passning av regelverket till ökad likhet med den allmänna åsikten om hur de berörda instituten 

borde fungerat (Rodhe, 1941, s. 258). Många regler från enskiftesstadgarna bevarades, men 

kom nu att gälla även för fastigheter som inte enskiftats.  

Man behöll bestämmelsen om att maximalt en tiondel av ett hemmans yta fick avsöndras 

(Rodhe, 1941, s. 258). Avsikten var att förhindra att skattehemmanen blev allt för små, och 

därigenom oförmögna att försörja sig och betala skatten. Den maximala andelen gällde av-

söndringarnas sammanlagda yta om det fanns flera stycken till samma hemman.  

För att förhindra att de avsöndrade lägenheterna i sin tur blev otillräckliga och meningslösa 

infördes också regler om minsta yta, som var 4 tunnland i de flesta delar av landet men 

6 tunnland i Norrland, och bara ½ tunnland nära stad och köping (Rodhe, 1941, s. 258).  

I områden som låg nära stad eller köping, alltså ett större handelssamhälle, kunde jord också 

avsöndras på visstid. Tidsbegränsningen om högst 50 år innebar att denna typ av avsöndring 

var en nyttjanderättsupplåtelse, snarare än en jorddelningsform (Prawitz, 1961).  

Med förordningen 1827 blev det tillåtet att avsöndra även uppodlad mark, förutom odaljord 

och äng (Juhlin Dahnfelt, 1928). Den avsöndrade lägenheten skulle vara en enhet, med noga 

bestämda gränser och placerad avskilt från stamhemmanets byggnader. 

Parterna skulle komma överens om en avgäld, som sedan prövades av KB inför fastställelsen 

(Rodhe, 1941, s. 259-263). Det har funnits delade meningar om huruvida KB också prövade 

lagligheten i avsöndring, då lagstadga om det inte kom förrän långt senare. Med antagande att 
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så inte var fallet, har Knut Rodhe i sin avhandling från 1941 listat de legalitetskontrollmoment 

som gällde enligt 1827 års förordning enligt följande; 

1. Avsöndrad lägenhet kunde på talan av stamhemmanets ägare i efterhand rättas till 

överensstämmelse med de nya bestämmelserna, mot skadestånd till den som led skada 

av ändringen. 

2. Om jämkning enligt ovan inte var möjlig, på grund av att lägenhetsinnehavaren inte 

ville det eller av annan orsak, skulle lägenheten återgå till stamhemmanet mot ersätt-

ning. 

3. Om lägenheten kunde besittas och var olaglig på grund av att den utgjorde för stor  

andel av stammens areal så kunde den mantalssättas (se avsnitt 2.4.7 nedan). 

2.4.7 MANTALSSÄTTNING ENLIGT 1827 ÅRS FÖRORDNING 

Allt för stora avsöndringslotter skulle antingen falla tillbaka till stamhemmanet eller ta del av 

hemmanets mantal och ränteskyldighet genom mantalssättning (Heimersson, 1994). Mantals-

sättning var tänkt att bara kunna göras på grund av att någon part klagat, men i praktiken 

skedde det även i fall där parterna var överrens.  

Vid mantalssättningen klipptes de starka banden mellan stamhemman och avsöndringslotter 

och avsöndringen kom att räknas som en självständig enhet ur kameralt avseende, men sågs 

ändå som mindre berättigad till samfälligheter och dylikt (Heimersson, 1994). Det sistnämnda 

synsättet innebar att skattetalet inte alltid kunde användas som ett mått på samfällighetsande-

lar längre.  

Mantalssättning gjordes i ett förrättningsförfarande av lantmätare och godemän och med fast-

ställelse hos KB (Heimersson, 1994). Märk väl att det ändå inte ingick någon bestämning av 

gränserna. En avsöndringslägenhet som var mindre än minimigränserna (4, 6 respektive 

½ tunnland, se 2.4.6) hade stamhemmanets ägare rätt att köpa tillbaka (Juhlin Dahnfelt, 1928). 

2.4.8 ÖVERGÅNG TILL LAGA SKIFTE 

1827 kom också bestämmelser om laga skifte. De områden som omfattades av ett skifte ut-

gjorde skifteslag (Heimersson, 1994).  

Skifteslagen indelades i primära, sekundära och tertiära kategorier (Heimersson, 1994). Till 

de primära hörde hela byar och enstaka hemman, medan sekundära skifteslag (som hade lite 

sämre rättigheter vid skiftet) var avsöndringar och annan jord, som utbrutits från primära  

skifteslag. Tertiära skifteslag var enskilda lägenheter, samfälligheter eller fiskeområden som 

skiljts ut vid tidigare skiften.  

Skifteslagen hade bestående verkan i den mening att, när de skiftats ”tillsammans” en gång 

skulle de skiftas tillsammans även nästa gång skifte blev aktuellt (Heimersson, 1994). Ett  

skifteslag var alltså en enhet, innehållande ett eller flera hemman eller andra områden. Detta 

gällde även innan laga skiftet och möjlighet att ändra skifteslagens innehåll ordnades inte  

förrän jorddelningslagens inträdande 1928. 

Huvudregeln vid laga skifte var att avsöndringar skulle låtas behålla sitt läge och sin form 

(Heimersson, 1994). Om de hindrade ett lämpligt genomförande av skiftet skulle de dock tas 

in och skiftas om med likvärdig plats och form (tolkat ur 12 kap 6 § Skiftesstadga 1827,  

83 § Skiftesstadga 1866) (Rodhe, 1941, s. 39).  

Praxis för redovisningen av avsöndringar i skifteshandlingar har tyvärr varit svävande 

(Heimersson, 1994). Ibland nämndes och syntes överhuvudtaget inte en avsöndrad lott om 

den inte skulle påverkas av skiftet och därför var utesluten ur skifteslaget. Det kan då bli svårt 
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att i efterhand veta om den ens fanns eller åtminstone var känd för skifteslaget vid tiden för 

skiftet.  

En avsöndrad lägenhet var, även om den uppläts för all framtid, också för all framtid bunden 

till sitt stamhemman (Forssman, 1928). Ibland redovisades avsöndringen vid skifte som in-

gående i sitt stamhemman, men behövde för den skull inte ha skiftats (Heimersson, 1994).  

Med 1866 års skiftesstadga blev det praxis att avsöndringar i skiftet först redovisades, mättes 

och beskrevs precis som de ägor som ingick i skifteslaget, innan man bestämt om de skulle 

undantas eller inte (Heimersson, 1994). Därefter gjordes bedömningen om huruvida undan-

tagande hindrade ett lämpligt skifte utifrån 83 § i nämnda stadga (Rodhe, 1941, s. 39).   

När avsöndringen inte kunnat ligga kvar i sitt läge med hänsyn till resten av skifteslaget gjor-

des ibland så kallade torptilldelningar, där avsöndringar som hamnat fel flyttats till, för skiftet 

i stort, mer fördelaktiga platser (Heimersson, 1994). Rättigheterna gentemot någon annan än 

stamhemmanets ägare var få. Om till exempel avsöndringen glömdes bort vid skifte och dess 

jordinnehåll hamnade i ett annat hemman, kunde avsöndringens ägare inte väcka anspråk mot 

detta andra hemman utan bara mot sin stam.  

Vad som är sagt ovan gäller lagliga avsöndringar, medan olagliga och ej fastställda sådana 

inte hade rättigheter vid skifte utom möjligen civilrättsligt mot stamhemmanets ägare (Rodhe, 

1941, s. 270).  En olagligen avsöndrad lägenhet skulle alltså inte bevaras vid skifte.  

2.4.9 FÖRORDNING 1829 

En ny förordning 14 november 1829 utökade reglerna kring avsöndring till att gälla även för 

frälsehemman och säterier (Almquist, 1962). För dem medgavs dock att större del avsöndra-

des, 1/5, eftersom de ofta var stora till ytan (Juhlin Dahnfelt, 1928). 

2.4.10 DELADE MENINGAR OM DEPRESSIONENS BOTEMEDEL 

Under 1830-talet rådde en ekonomisk depression (Juhlin Dahnfelt, 1928). Antalet bönder 

tycktes minska, men folkmängden i allmänhet ökade. Frågan om hur jordbruket skulle kunna 

föda folket var högprioriterad, och jorddelningens roll i det hela var diskuterad.  

En konservativ sida trodde att ökad tillgång på små jordlotter skulle öka familjebildningen till 

högre grad än vad det skulle ge jordbruket ökad förmåga, medan de små lotterna inte skulle 

försörja familjerna och fattigdomen skulle öka (Juhlin Dahnfelt, 1928). På den andra sidan 

stod en nytänkande liberalism som förespråkade näringsfrihet och med stöd i erfarenheter från 

andra länder hävdade att småbruken skulle medföra en nettonytta för samhället, och att folket 

behövde tillåtas söka plats att slå sig ner och försörja sig även i liten skala.  

Jämförelser i landet gav olika svar – vissa orter med hög jorddelning hade haft nytta av det, 

medan andra led av ökad fattigdom, vilket kopplades till den rätt att bränna vin som jord-

besittning gav och som ledde både arbetsmoral och spannmål ner i glasets botten (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

 FRÅN LIBERAL KULMEN TILL KONTROLLERAD JORDDELNING - 1850-1928  2.5

2.5.1 SNABBT ÖVERGÅENDE INSKRÄNKNING MOT JORDAVSÖNDRING 

1850 förde Hushållningssällskapet argumenten om friare jorddelning som lösning på fattig-

dom och ineffektivt jordbruk upp på regeringsnivå (Juhlin Dahnfelt, 1928). I huvudsak var 

dock uppfattningen där den motsatta, att friare jorddelning skulle ge fler fattiga och fler  
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förhastade äktenskap med barnaalstrande utan stabil ekonomi som följd – och att den delning 

som redan skett olagligen hade del i den knipa landet nu hamnat i.  

I förordning med tillägg till föreskrifterna om hemmansklyvning och jordavsöndring den 

13 juli 1853 infördes besittningskrav för jordavsöndringar, vilket i praktiken utgjorde ett  

förbud eftersom bara oodlad jord fick avsöndras och sådan inte kunde vara besutten (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

Förordningen möttes av protester och upphävdes redan den 12 november 1858 med en ny 

kunglig förordning (Juhlin Dahnfelt, 1928). Minimiarealen blev nu 3 tunnland i Norrland och 

2 tunnland i övriga landet. Avsöndring från åker och odaläng kunde tillåtas efter prövning mot 

vissa villkor.  

2.5.2 LÄTTNADER FÖR JORDAVSÖNDRING ÅR 1864 

Efter 1858 fortsatte liberalistiska tankar gro, och jorddelningen blev steg för steg friare.  

År 1863 begärde riksdagen att det skulle bli lättare att förvärva en fast boplats och den  

6 augusti 1864 kom en förordning om grunderna och villkoren för hemmansklyvning och 

jordavsöndring (Juhlin Dahnfelt, 1928). Regeln att avsöndring skulle vara en formlig enhet, 

bekvämt belägen och avskild från hemmanets byggställe försvann.  

Bestämmelserna om minsta areal togs också bort och det blev tillåtet att avsöndra odalåker 

och äng (Juhlin Dahnfelt, 1928). En extra kontrollåtgärd infördes hos KB för avsöndring av 

skog, för att beakta vikten av en ändamålsenlig skogshållning vilket var högt prioriterat i  

Sverige vid den tiden. 

2.5.3 LAGFART KONTRA FASTSTÄLLELSE 

Från och med 1875 skulle alla jordförvärv lagfaras (Undén, 1969). Två år senare kom ett  

utslag från högsta domstolen som fastslog att lagfart för avsöndringar skulle beviljas oavsett 

om avgälden fastställts eller inte, men det verkar ha rimmat illa med många av de berörda 

myndigheternas åsikter (Rodhe, 1941, s. 262). I flera av de lokala domstolarna hade man 

dessförinnan och även fortsättningsvis krävt fastställelse innan lagfart meddelades. Justitie-

ombudsmannen föreslog 1889 ett förbud mot lagfart utan fastställelse för riksdagen, som dock 

röstades ned.   

2.5.4 LÄTTNADER I OCH INFÖR 1881 ÅRS FÖRORDNING 

Riksdagen fortsatte mana på en billigare och enklare avsöndringsprocess, och mindre lättna-

der infördes i en förordning 8 september 1868, en kungörelse 5 juni 1874 och framför allt i 

1881 års förordning den 6 augusti angående hemmansklyvning och avsöndring (Juhlin 

Dahnfelt, 1928).  

Med den sistnämnda höjdes maxarealen från 1/10-del till 1/5-del av hemmanet och man fick 

avsöndra även från avsöndrade lägenheter (Juhlin Dahnfelt, 1928). Krav om besuttenhet för 

mantalssättning av en avsöndrad lägenhet försvann.  

Knut Rodhe menar att rätten att avsöndra blev fullständig med 1881 års förordning, genom 

kombinationen av ökad möjlighet att mantalssätta och kvarvarande möjlighet till lagfart utan 

fastställelse – fick man inte avsöndringen godkänd och fastställd, kunde man ändå lagfara och 

sedan genom mantalssättning göra sin lägenhet till en självständig enhet (Rodhe, 1941, 

s. 268).  

Först nu ställdes krav på att avsöndringshandlingen skulle innehålla noggrann beskrivning av 

läge, storlek och gränser (Rodhe, 1941, s. 135). Kravet fick dock inget större genomslag i 
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handlingarnas kvalitet, utan avsöndringar fastställdes även utan något vidare noggranna hand-

lingar.  

Dessutom ledde förordningen 1881 till att fastigheter ofta sämjedelades istället för att avsönd-

ras eftersom det uppfattades vara jämförelsevis besvärligt och kostsamt att få avsöndringar 

fastställda och lagfarna (Juhlin Dahnfelt, 1928). 

2.5.5 LAG OM HEMMANSKLYVNING, JORDAVSÖNDRING OCH ÄGOSTYCKNING 1896 

Tron på det lilla jordbrukets kraft för folket växte under 1800-talets sista decennium, och 

överglänste snart argumenten mot fri jorddelning (Juhlin Dahnfelt, 1928). De som inte hade 

råd med en stor gård hade rättighet att finna lycka och mat för dagen i sin egen jordplätt, utan 

att behöva emigrera. Riksdagen beställde en utredning i frågan om jorddelning 1891 som  

resulterade i Lag (1896:41) om hemmansklyvning, ägostyckning och avsöndring (kallad 

hemmansklyvningslagen, HKL).  

Avsöndring kunde nu ske från hemman, hemmansdel tillkommen genom klyvning eller 

ägostyckning, lägenhet under särskilt nummer i jordeboken och från fastställd avsöndrad  

lägenhet (20 och 29 §§ HKL) (Rodhe, 1941, s. 70). I praxis hände det också att avsöndring 

från sämjedelad lägenhet tilläts.  

Vid införandet av HKL var grundskattesystemet under avveckling och därför blev avgäld inte 

längre ett villkor för avsöndring (Heimersson, 1994). Mantalssättning av lägenheter avsönd-

rade efter HKL:s ikraftträdande kunde inte göras, eftersom det nya ägostyckningsinstitutet 

fyllde den funktionen.  

När nu avgäldsprövningen hos KB inte behövdes längre, ändrades prövningen och fast-

ställelsen till att behandla lagriktigheten vad gällde lägenheternas form och handlingarnas 

innehåll (Rodhe, 1941, s. 122, 268).  

Man fick fortfarande i allmänhet högst avsöndra 1/5-del av hemmanet, men KB kunde göra 

undantag och tillåta större avsöndringar (Undén, 1969). Man kunde nu inte såsom avsöndring 

överlåta andelar i samfälligheter för sig (Rodhe, 1941, s. 222).  

En för ordningens skull viktig skillnad i HKL jämfört med tidigare lagstiftning var att avsönd-

ringen måste fastställas hos KB innan den kunde få lagfart hos häradsrätten (Rodhe, 1941, s. 

122). Tidigare hade fastställelse och lagfart skett var för sig och med olika rättsverkan som 

följd, då lagfarten gällt köpet som sådant medan fastställelse prövat avsöndringen (särskilt 

avgäldens storlek). Vid fastställelsen skulle lägenheterna nu tilldelas både namn och nummer i 

jordeböckerna (Juhlin Dahnfelt, 1928).  

2.5.6 AVGÄLDSSKYLDIGHETEN UTGÅR 

Med lag 25 maj 1905 rörande avgäld från avsöndrad lägenhet togs avgäldsskyldigheten bort 

för det allmänna fallet även för redan gjorda avsöndringar (Heimersson, 1994).  

Undantag gjordes för avgälder som till sin storlek översteg vad avsöndrandet borde ha 

”kostat” stammen (Heimersson, 1994). Då skulle mellanskillnaden av avgälden och den 

summa som kunde motsvara stammens kostnader fortsätta betalas. För sådana fall kunde  

lägenhetsägaren från och med april 1907 komma ur sin skuldsituation genom att betala en 

engångssumma á 22 mellanskillnader till stammens ägare 

2.5.7 EGNAHEM 

Inställningen till jordens delning i Sverige hade under 1800-talet svängt om, och var vid dess 

slut något helt annat än det varit vid dess början (Rodhe, 1941, s. 189). Till stor del hade man 
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genom gradvisa lättnader i lagstiftningen gett upp kontrollen av denna och lät marknaden i 

mångt och mycket styra sig själv efter behov och efterfrågan. 

Under 1900-talets början väcktes egnahemsrörelsen. Denna förespråkade rätten till egna hem, 

ett eget ägande av lagom mycket mark för att försörja en familj och möjliggöra ett själv-

ständigt leverne. Egnahemsrörelsen var i linje med statliga ansträngningar för att minska  

emigrationen och fick stor framgång som har koppling till en kraftig ökning av avsöndrandet i 

Sverige (Prawitz, 1961). När jordlagstiftningen nu gjort det möjligt att dela och sälja jord, 

saknades bara möjlighet för även de mindre bemedlade att köpa den. Detta löstes med en  

förordning om så kallade egnahemslån år 1904.  

2.5.8 INSIKT OM FRI JORDDELNINGS NACKDELAR 

Det intensiva avsöndrandet som var en följd av denna utveckling fick vissa otrevliga bi-

effekter. De största problemen berörde jordbruksverksamheten (Almquist, 1962). När jord-

bruksfastigheterna avsöndrades och splittrades blev lotterna ofta otillräckliga för sin egen  

försörjning.  

Denna insikt, att fri jorddelning nog inte var det bästa ur ett samhällsperspektiv på längre sikt, 

frammanade bestämmelser och förbud med gradvis högre inskränkning på avsöndringsrätten 

under åren 1907-1924 (Almquist, 1962).  

I lagstiftningsarbeten från den här tiden framgår att man särskilt från de fastighetsrättsliga 

myndigheternas sida strävade efter högre rättssäkerhet och säkrare äganderätt än den fria 

jorddelningen innebar (Lantmäteristyrelsen, 1915). Det behövdes kartor och kontroll. Hus-

hållningssällskapen och egnahemsförespråkarna ville i huvudsak att det skulle vara fortsatt 

enkelt, snabbt och billigt att dela jorden.  

Som en kompromiss föreslogs från några instanser att statliga medel skulle täcka ökade kost-

nader för en ny process, men det blev inte beslutat (Lantmäteristyrelsen, 1915). En viktig till-

kommen bestämmelse gällde att avsöndring inte fick minska stammens förmåga. Detta fick 

ofta prövas för det enskilda fallet, och gjorde nog avsöndrande lite mer omständligt än det 

varit innan.  

Amerika stängde sina gränser 1914 och emigrationen minskade därigenom till bråkdelar av 

vad den tidigare varit, varför behovet att ge folket incitament att stanna kvar också minskade 

(Prawitz, 1961).  

2.5.9 ÖVERGÅNG TILL JORDREGISTER 

1908 övergick man från det månghundraåriga registersystemet med Jordebok, till ett nytt 

Jordregister (Undén, 1969). Där skulle alla fastigheter införas, även avsöndrade sådana. Efter 

vissa avväganden bestämdes dock att avsöndringar som aldrig hade fått lagfart inte skulle 

införas i jordeboken, eftersom de inte fanns i något annat register och skulle bli väldigt svåra 

att hitta (Heimersson, 1994).  Även om en registerförare råkade träffa på en icke lagfaren av-

söndring skulle den inte bokföras. De var ändå civilrättsligt giltiga mellan säljare och köpare 

förutsatt att avtalet var giltigt.  

Lagfart och registrering av avsöndringar gjorde dem till självständigt bestående fastigheter 

(Heimersson, 1994). De var inte lika starkt bundna till sina stamhemman – ”bara” kameralt, 

men inte civilrättsligt. Framtida försäljning av stamhemmanet innebar inte automatiskt att 

avsöndrade lägenheter ingick i köpet, vilket annars varit fallet om man inte gjort förbehåll mot 

det i avsöndringshandlingarna.  
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Liksom för övriga fastighetsförsäljningar gäller när samma område säljs till två olika parter 

(så kallad tvesalu), att den som först söker lagfart blir den rättmätiga ägaren förutsatt att  

köparen varit i god tro och fått igenom lagfarten (Heimersson, 1994).  

2.5.10 KARTKRAV VID JORDAVSÖNDRING 

År 1917, med förordning 1917:292, infördes krav på att avsöndringen skulle beskrivas med 

karta, vilken skulle vara upprättad av lantmätare eller annan mätkunnig person (Undén, 1969). 

Det var ett steg mot ett mål om högre kvalitet och rättssäkerhet i fastighetsindelningen. 

Samtidigt hade man genom en ändring i HKL 27 § dock stadgat att avsöndring i vissa fall 

kunde ske utan att man upprättat någon upplåtelsehandling alls (Undén, 1969).  

2.5.11 NYA KONTROLLERADE INSTITUT FÖR DELNING AV JORD Å LANDET 

Under 1920-talets sista halva gjorde industrialismen sitt intåg i Sverige och med den kom ny 

teknik som hjälpte jordbruket upp på fötter igen samtidigt som arbetstillfällen inom industrin 

dök upp (Prawitz, 1961). Härigenom fick Sverige en betydande ekonomisk uppsving. Den 

relativt okontrollerade jorddelningen stannade upp, och ersattes snart av kontrollerade institut 

som kvarstår än idag.  

Lag om delning av jord å landet trädde i kraft 1928 (JDL). Arbetet med den inleddes 1906, i 

en motion till riksdagen som uppmanade initiativ till en ny, sammanhållen revision av den då 

gällande skiftesstadgan (Nothin, 1927).  

Ett syfte och viktigt ändamål var att hindra ytterligare delning av jordbruksmark, då över-

driven delning redan hade visat sig ha negativa konsekvenser (Nothin, 1927). Dessa berodde 

på överdriven avsöndring, ägostyckning men också klyvning av jord, som inte var styrt av 

någon minimiareal alls.  

Lagen kom att medföra avsöndringsinstitutets utdöende. Jordavsöndring och ägostyckning 

ersattes av den nya åtgärden avstyckning (Nothin, 1927, s. 5-14). Både avsöndring och  

avstyckning innebar avskiljande av ett bestämt område, utan medföljande andel i stammens 

mantal.  

Målet var att det fortfarande skulle vara enkelt att dela sin jord, men också att det skulle bli 

rättssäkert genomfört (Nothin, 1927, s. 5-14). Det ställdes högre krav på kartredovisningen än 

vad som gjorts för avsöndringskarta, men mätning var inte alltid nödvändigt. Det skulle gå 

snabbt och enkelt att avstycka. Man ansåg också att det var fördelaktigt att ha ett delnings-

institut, istället för två.  

Förslaget om denna jorddelningsreform väckte ändå en del oro (Nothin, 1927, s. 5-14); skulle 

det inte bli väldigt dyrt för jordägarna? Fanns samhällsekonomisk vinst i att ta bort ett så  

enkelt och billigt alternativ, som avsöndring var, och byta ut det till ett säkert dyrare myndig-

hetsförfarande? Lantmäteristyrelsen utredde frågan och utskottets slutsats blev att även om det 

kunde bli dyrare för en enskild fastighetsägare, i vissa fall, så var den samhällsekonomiska 

nyttan av ett sammanhållet, rättssäkert institut så stor att det övervägde.  

Överlåtelser som uppfyller formkraven för avsöndringar, är inte att räkna som avsöndringar 

utan som privata områdesförvärv om överlåtelsen gjorts efter jorddelningslagens ikraft-

trädande den 1 januari 1928 (Heimersson, 1994).  

Även om jorddelningslagen tog bort möjligheten att avsöndra, fick befintliga avsöndrade lä-

genheter i vissa hänseenden större rättigheter än förr. Till exempel fick dess innehavare rätt att 

påkalla skifte som de skulle ingå i (enligt 2-3 §§ 1 kap JDL) (Nothin, 1927). Praxis för hante-

ring av avsöndringar vid skifte fick tydligare riktlinjer än förr (Heimersson, 1994). Såg man i 
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ett tidigt skede att en avsöndring inte hindrade lämplig skiftesläggning, skulle avsöndringen 

inte ingå och då inte heller tas upp i handlingarna enligt 4 § 1 kap JDL. Om man gjorde 

samma bedömning i ett senare skede kunde avsöndringen uteslutas genom 20 § 1 kap JDL, 

men förblev i de fallen ändå en del i skifteslaget och skulle redovisas.  

År 1930 blev egnahemsrörelsens små nämnder på bynivå sammanslagna till lantbruks-

nämnder på länsnivå (Heimersson, 1994). ”Egnahem” blev synonymt med ”ofullständiga 

jordbruk”.  

Jorddelningslagen gällde fram till fastighetsbildningslagens ikraftträdande den 1 januari 1972. 

I och med fastighetsbildningslagen försvann möjligheten att få en icke lagfaren avsöndring 

registrerad som avsöndring (Heimersson, 1994). Avtalet kan dock anses ligga till grund för 

sämjedelning, som prövas enligt lagen om äganderättsutredning och legalisering, ÄULL.  

Avsöndringar som inte lagfarits eller fastställts innan 1 januari 1972, är alltså inte att räkna 

som avsöndringar (Heimersson, 1994). Dock ska nämnas att en överlåtelse av ett område som 

gjorts innan 1 januari 1896 kan få lagfart och registreras som avsöndrad fastighet.  
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3 EXEMPEL UR AVSÖNDRINGSAKTER  

I detta kapitel återges åtta avsöndringsakter. Syftet är att illustrera hur avsöndringshandlingar 

kunde se ut och vad avsöndringar bland annat kunde innehålla. Akterna i detta kapitel och 

kapitel 5 Bestämning av avsöndrade fastigheter har hämtats genom lantmäteriets digitala 

tjänst Arkivsök. 

De avsöndrade fastigheter som akterna i detta kapitel behandlar har också varit berörda av 

fastighetsbestämningar som återges i det femte kapitlet. I urvalsprocessen har avsöndringar 

som blivit berörda av fastighetsbestämning hos lantmäterimyndighet under åren 2010-2014 

prioriterats. Urvalet är anpassat för att visa på frågor som uppstått om gränser på land och i 

vatten, skillnader i avtalens och kartornas detaljeringsgrad och variationer bland ändamål för 

vilka avsöndring var användbart. Tidsmässig spridning har också eftersträvats.   

 

 AVSÖNDRING FRÅN VEGBY YTTERGÅRDEN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 1914 3.1

(15-SÖM-AVS41) 

 

Figur 1 - utdrag från köpebrev och arealbevis ur akt 15-SÖM-AVS41, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Den 15 maj 1914 undertecknades ett köpebrev, se figur 1, där Albert Hulin sålde en där-

igenom för all framtid avsöndrad lägenhet från sitt hemman till Verkmästaren B. Hulin. Köpe-

skillingen var 1000 kronor, och utöver det betalade köparen ”omkostnaderna för lantmäteri 

och lagfart”.  
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I köpebrevet står att ”lägenheten, som begränsas i norr av landsvägen, samt i öster, söder och 

väster av Sämsjön, innehåller i areal cirka 3 ½ tunnland, och dess gränser och hörnpunkter 

hava av lantmätare blivit uppmätta och utkäldrade”. Det framgår att det vid avsöndrandet 

fanns ett hus inom området som var upplåtet på viss tid till en annan person. Efter den tidens 

utgång skulle huset tillfalla avsöndringslägenheten. Man har också skrivit att ”Lägenhetens 

innehavare äger under all framtid fri och obegränsad rätt att idka fiske i hemmanets hela 

fiskevatten”. Något annat om vattnet utanför lägenheten nämndes inte.  

Lantmätarens arealbevis med tillhörande karta, se figur 1, är daterad dagen efter köpebrevet, 

och konungens befallningshavande har godkänt avsöndringen ytterligare tre dagar senare. 

Både karta och arealuppgift (16 969 m
2
) är hämtade från laga skifteshandlingar upprättade år 

1866, alltså 48 år före avsöndringen.  

Den avsöndrade lägenheten blev föremål för fastighetsbestämning år 2011, se avsnitt 5.1.  

 

 TVÅ AVSÖNDRINGAR I INGELSTAD SOCKEN, MALMÖHUS LÄN 1933 (12-VÄI-3.2

AVS16) 

 

Figur 2 - kartor och utdrag från brev till länsstyrelsen ur akt 12-VÄI-AVS16, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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I denna avsöndringsakt har man arkiverat två avsöndringar tillsammans, som verkar ha över-

låtits tillsammans och angränsat till varandra. Avsöndringarna fick fastställelse och lagfart 

först 1933, men såldes från sina hemman genom överlåtelse 1899. 

Köparna fick ” med de gränser som blifvit utvisade att genast tillträda, bruka och för sig ega 

som annan sin välfångna egendom” och gränserna verkar alltså ha visats på plats. Lotterna 

såldes på nytt år 1918, då mer uttalat såsom avsöndringar, av arvtagarna till de första köparna. 

I juli 1933 kompletterades köpebreven med mått och information om gränser sedan kartor 

upprättats av lantmätare i maj-juni samma år, i enlighet med kravet på kartor vid avsöndring 

fr.o.m. 1918, se 2.5.10. Kartorna kan ses i figur 2 ovan, tillsammans med utdrag från det brev 

som lägenhetsägaren skickade till länsstyrelsen inför fastställelse. Avsöndringarna fastställdes 

den 30 december 1933.  

En av de vid avsöndringen tillkomna fastighetsgränserna blev föremål för fastighetsbestäm-

ning 2011, se avsnitt 5.2.  

 AVSÖNDRING AV LÄGENHETEN CHARLOTTENBERG, WERMDÖ SOCKEN, STOCKHOLMS 3.3

LÄN 1885 (01-VAZ-AVS8) 

Änkan Mathilda Kalin sålde genom köpekontrakt 

den 9 mars 1885 ett område om ett tunnland och 

14,3 kappland (vilket motsvarar drygt 7000 m
2
) på 

ön Rindö i Vaxholms skärgård. Områdets gränser 

beskrevs i köpekontraktet, se Figur 3.  

Figur 3 - Utdrag från köpekontrakt i akt 01-VAZ-AVS8, Lantmäte-
rimyndigheternas arkiv. 

Lägenheten skulle alltså i söder sträcka sig till 

Ramsö sund, nu bättre känt som Mjöldammsviken. 

Köparen var skepparen Eric Nilsson. Till akten hör 

en karta (se figur 4) som tycks ha upprättats inför 

fastställelseansökan i oktober 1885 och kopierats till 

akten 1959. Arealen som anges där är samma som i 

köpekontraktet och omfattar bara marken. 

Vattentillhörighet blev inte beskrivet i köpekontrakt 

eller karta. Hela stamhemmanets strand mot Ramsö 

sund avsöndrades. 

Lägenheten blev föremål för fastighetsbestämning 

både 2006 och 2012, se avsnitt 5.3.  

 

 Figur 4 - utdrag ur kopia av karta i akt 01-VAZ-AVS8, 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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 TVÅ AVSÖNDRINGAR FRÅN TYNNINGSÖ NR 1, WERMDÖ SOCKEN, STOCKHOLMS LÄN 3.4

1887 OCH 1926 (01-VÄM-AVS675 SAMT 01-VÄM-AVS917) 

 

Figur 5 - utdrag ur laga skifteskarta för Tynningö, ur akt 01-VÄM-135, Lantmäterimyndigheternas arkiv. Illustration 
visar ungefärligt läge, ej utbredning, för nedan beskrivna Tynningö 1:34 och 1:448. 

Inom ön Tynningö, som ligger direkt söder om 

ön Rindö som berörts i avsnitt 3.3, finns en 

insjö, Stora Maren.  

Med strand invid Stora Maren avsöndrades 

år 1887 Tynningö 1:34 genom försäljning, 

från Johan Albert Åkerblom till Källarmästare 

August Johansson. Avsöndringslägenheten var 

väl tilltagen, över 8 tunnland stor. I köpe-

brevet står att lägenheten överläts med ”der-

tillhörande fiskevatten och strandrätt”.  

Någon karta finns inte i akten, men dock en 

kartbeskrivning (se figur 6) med arealupp-

gifter som även köpebrevet hänvisar till (”en-

ligt kommissions landtmätare Gustaf Envall 

medelade intyg, innehållande en egovid af åtta 

tunland Tjugofem o 7-de dels kappland…”).  

Uppgifterna tycks ha grundat sig på kartor 

från laga skifte 1853 (se figur 5 ovan). Lägen-

hetens gränser beskrivs inte närmre.  

1:34 

1:448 

Figur 6 - utdrag från kartbeskrivning ur akt 01-VÄM-AVS675, 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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Tvärs över Stora Maren avsöndrades trettio år senare Tynningö 1:448 (se figur 5 ovan). Tyn-

ningö Aktiebolag försålde två lotter till Grosshandlaren Albin Johansson, den ena Tynningö 

1:448, drygt 3,6 hektar stor, och den andra en liten lott om 0,6 hektar. Akten innehåller endast 

ett köpebrev från 1923. I detta finns dock hänvisningar till kartor som ska ha upprättats av 

lantmätare inför försäljning (i enlighet med kartkravet infört 1918, se avsnitt 2.5.10).   

Tynningö 1:448 är ”gränsande i norr till Stora Marn, i väster till stamhemmanet, i söder till 

den i nordvästlig-sydostlig riktning över stamhemmanet gående vägen samt i öster till Tyn-

ningsö nr 1 litt. Ba.”. Vattentillhörighet nämns inte.  

Tynningö 1:34 i synnerhet blev föremål för fastighetsbestämning, se avsnitt 5.4.  

 

 AVSÖNDRING FRÅN LÄGENHETEN ÄNGSNÄSET 2, BLIDÖ-BODA SOCKEN, STOCK-3.5

HOLMS LÄN 1910 (01-BLI-AVS96) 

Invid Lissviken i Norrtälje formades fastighetsindelningen till viss del av en kedja av avsönd-

ringar, särskilt under åren kring 1910. En lägenhet som senare fick beteckningen 

Blidö-Boda 1:19 avsöndrades 1910, dess stamfastighet hade avsöndrats strax dessförinnan, 

liksom dess stamfastighet i sin tur.  

Akterna för dessa avsöndringar fick likartad utformning, och innehåller bara brevet till  

konungens befallningshavande jämte köpebrev, se figur 7. I köpebreven hänvisas ofta till  

kartor som ska ha upprättats av kommissionslantmätare Axel Reinhold Kruuse i anslutning till 

avsöndringen. Kartorna ifråga finns dock inte i akterna. Den enda beskrivningen av utform-

ningen i köpebrevet är arealuppgiften. 

 
Figur 7 - utdrag från köpebrev, akt 01-BLI-AVS96, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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Vid laga skifte 1921 redovisades gränserna till blivande Blidö-Boda 1:19 som raka. Gränserna 

mot nordväst och sydost var parallella, se figur 8 nedan, skifte Bxxiiiai (se pilen). Lägen-

hetens innehåll och form ändrades inte vid skiftet.  

Blidö-Boda 1:19s nordvästra gräns blev föremål för fastighetsbestämning år 2010, se  

avsnitt 5.5.  

 

Figur 8 - utdrag från laga skifteskarta, akt 01-BLI-263, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

 

 AVSÖNDRING FRÅN STRÖM 1, ÖSTERÅKER SOCKEN, STOCKHOLMS LÄN 1911(01-3.6

ÖST-AVS229) 

I och med ett köpebrev undertecknat i december 1911 sålde fröken Marie Louise Warberg till 

fröken Märta Vilhelmina Warberg en lägenhet som de då kallade Strömsholm 1, om 6 060 m
2
.  

Köpebrevet är ovanligt innehållsrikt och innehåller bland annat rätt till väg, fiske och dricks-

vatten; ”… i areal innehållande enligt av distriktslandtmätaren Nils Åhlin år 1911 upprättade 

karta 6060 kvadratmeter jämte dithörande tvättstuga samt rätt till hämtning i all framtid av 

dricksvatten från källare söder om utfartsvägen å hemmanet Ströms ägor och rätt för all 

framtid till väg såväl till Skeppsdals ångbåtsbrygga som till allmänna landsvägen samt rätt 

för all framtid till fiske vid insjön Strömsjön och till båthamn, badhus, tvättplats och vatten 



 

  

24 

vid nämnda insjö, det vill säga att lägenheten för all framtid har rätt att ensam disponera 

över sin sjöstrand vid insjön …”. Några sådana rättigheter är inte inskrivna i dagsläget.  

Den omnämnda kartan är inte lagd till akten, 

men tillhörande arealbevis är det. Där be-

skrivs gränserna som ”i norr mot stamhem-

manet ½ mnt. Ström litt A å bruten linje, i 

sydost och söder mot en väg och mot 

Strömsborg med 54.4 + 36.55 meter 

i bruten linje, i väster mot Ström-

sjön…”.  

Den avsöndrade lägenheten, Ströms-

holm 1 eller Ström 1:6, avsöndrades i 

sin tur år 1924. Säljare och köpare var 

desamma vid den avsöndringen. Karta 

finns i akten för denna avsöndring, se fi-

gur 9. 

Ström 1:6 blev föremål för 

fastighetsbestämning år 2011, se 

avsnitt 5.6. 

 

 EGNAHEMSAVSÖNDRING I LISSMA, HUDDINGE SOCKEN, STOCKHOLMS LÄN 1919 3.7
(01-HUD-AVS1128) 

Orten Lissma i Huddinge kommun är till stor del formad av avsöndringar. Från 

Lissma Södra 1:1 och Lissma Norra 2:1 avsöndrades 92 lägenheter år 1916, Lissma Småbruk 

n:r 1-92, som senare fick beteckningar Lissma 4:4-4:95. Det som kvarstår av stamfastig-

heterna har idag beteckningen Lissma 4:1.   

Lägenheterna såldes av Olsson & Rosenlund, som tycks ha varit ett företag, till Aktiebolaget 

Hem på landet. I akten finns en stor karta över hela området (se figur 10), två kartor över  

enstaka lägenheter och ett köpebrev som innehåller förteckning över lägenheternas beteck-

ningar och arealer. Köpebrevet hänvisar till kartan nedan och ”för varje lägenhet upprättad 

karta”, som nämnt har dock bara två sådana hamnat i akten.  

I området ligger Lissmasjön och flera mindre sjöar. Hur avsöndringslägenheterna skulle för-

hålla sig till vattnet, eller om de fick några andra rättigheter, står inte att läsa i köpebrevet.  

Stamfastigheten till avsöndringsområdet blev föremål för fastighetsbestämning år 2010, se 

avsnitt 5.7. 

Figur 9 - utdrag från senare avsöndringskarta, akt 01-ÖST-AVS231, 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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Figur 10 - karta över avsöndringsområdet, ur akt 01-HUD-AVS1128, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

 

 EGNAHEMSAVSÖNDRING I VISTABERG, HUDDINGE SOCKEN, STOCKHOLMS LÄN 1927 3.8

(01-HUD-AVS1831) 

År 1927 sålde Gösta Lindell till Gunnar Lindell 30 avsöndringslägenheter från Viggestabergs 

småbruk nr 71. En karta, se figur 11, upprättades inför överlåtelsen av förrättningslantmätare 

G. E. Milton och fanns också i akten. Köpebrevet innehöll förutom en överlåtelseförklaring en 

förteckning över lägenheterna. I kartan finns måttangivelser för alla lägenheter. 

Lägenheterna 3:206 och 3:207 blev föremål för fastighetsbestämning år 2010, se avsnitt 5.8. 
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Figur 11 - utdrag ur karta till akt 01-HUD-AVS1831, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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4 TOLKNINGSPROBLEM I DET MODERNA SAMHÄLLET 

Jordavsöndringsprocessen bestod, som nämnt i tidigare kapitel, huvudsakligen av skrivandet 

av ett avtal mellan säljare och köpare. När det i modern tid uppstår tvist mellan nuvarande 

ägare om vad som en gång har överlåtits kan de behöva vända sig till lantmäterimyndig-

heterna med ansökan om fastighetsbestämning. 

Fastighetsbestämning är en förrättningsåtgärd som syftar till att ge bindande svar på frågor om 

fastigheters beskaffenhet (Lantmäteriet, 2013a). Det kan röra indelningen på marken, servitut 

och andra rättigheter samt fastighetstillbehör såsom byggnader. Fastighetsbestämning regleras 

i 14 kapitlet fastighetsbildningslagen (1970:988) och kan användas både som egen åtgärd eller 

i samband med annan förrättningsåtgärd. I början av maj 2014 hade drygt 21 000 avsöndrade 

fastigheter berörts någon gång av fastighetsbestämning
3
.  

För avsöndringar har lagstiftning och rättspraxis utvecklats till att en avsöndringsöverlåtelse 

omfattar det som de överlåtande parterna avsåg skulle ingå, bedömt utifrån avsöndrings-

handlingarna och andra vid överlåtelsen rådande omständigheter.   

 

När det gäller avsöndringar uppstår ofta frågor kring (Heimersson, 1994); 

 Gränser – som ju vid avsöndring inte blivit i laga ordning utmärkta. Lantmätare 

behövde inte vara inblandade i avsöndringsprocessen och fram till år 1918 var inte 

karta ett krav. Att många år senare hitta gränsens läge på marken kan vara proble-

matiskt. Se vidare i avsnitt 4.1.  

 Samfälligheter, servitut och rättigheter – avsöndringsavtalen var ofta fåordiga 

och inte uttömmande. Samfälligheter eller servitutsrättigheter kan ha nyttjats, och 

varit till nytta eller rent nödvändiga för avsöndringen, utan att någon tydlig upp-

görelse om det finns dokumenterad. När tvist uppstår kan det bli svårt att lista ut 

vad som en gång var bestämt mellan stamhemmanets ägare, avsöndringens ägare 

och eventuell samfällighets andra delägare. Se vidare i avsnitt 4.2. 

 Vatten – och även mark som uppgrundats efter avsöndringen. Rätt till vatten i 

strandnära lägen är högt värderat och har varit det länge. Vid avsöndrandet kan det 

ha varit självklart för parterna om vatten skulle ingå eller inte, till exempel bero-

ende på deras respektive verksamheter, och vattentillhörigheten nämns sällan i av-

söndringshandlingarna. Se vidare i 4.3. 

 Fiske – vilket ofta följer vattnet, men inte alltid. Se vidare i avsnitt 4.4.   

  

                                                 

3
 Data ur fastighetsregistret, levererat Lantmäteriet Division Informationsförsörjning 2014-05-08. Avregistre-

rade och ännu levande fastigheter inräknat. 
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 GRÄNSER 4.1

4.1.1 RÄTTSLIGA SKILLNADER MELLAN GRÄNSER 

Fastighetsrätten gör skillnad på lagligen bestämda gränser och ej lagligen bestämda gränser. 

En lagligen bestämd och i laga ordning markerad gräns har fastställts och märkts ut vid dom 

eller förrättning (Lantmäteriet, 2013a). Har så inte skett är gränsen motsatsvis ej lagligen  

bestämd och ej i laga ordning markerad.  

Jordavsöndring skedde utan officiell markering av gränser eller inflytande från lantmätare 

(Eriksson, 1988). Dess gränser blir följaktligen inte lagligen bestämda förrän någon förrätt-

ningsåtgärd (även fastighetsbestämning) vidtagits på fastigheten. Avsöndring som tagits upp i 

skifte anses ha fått lagligen bestämda gränser endast om dess innehåll genom skiftet har  

ändrats (Bergström, 2010).  

4.1.2 BESTÄMNING AV GRÄNSERS LÄGE 

För fastigheter som bildats genom överlåtelser innan nuvarande jordabalkens ikraftträdande 

den första januari 1972 – såsom avsöndringar – gäller enligt specialbestämmelsen i 17 § JP 

(SFS 1970:995, lag om införande av nya jordabalken eller jordabalkens promulgationslag), att 

fastighetsgräns har den sträckning som bestäms utifrån fångeshandling, innehav och andra 

omständigheter. Denna paragraf är vägledande vid bestämning av avsöndringars gränser på 

land och i vatten.  

 

I tidiga förarbeten till jordabalken valde man mellan formuleringen att gräns skulle ha den 

sträckning som varit avsikten vid förvärvet, eller som varit avsikten med förvärvet (NJA II 

1972 s. 1, s. 13-14)
4
. Efter diskussion valdes med, för att hävd inte skulle få för stor bevisvikt 

jämfört med andra omständigheter. Varken vid eller med står i dagens JP 17 § men det är värt 

att poängtera att det är avsikten med förvärvet som ska eftersökas.  

I 18 § JP, finns bestämmelser om gränshävd som skiljer från den sträckning som gränsen 

borde ha enligt lag. Sådan hävd måste ha varit bestående minst 20 år före lagens ikraft-

trädande (alltså åtminstone sedan år 1952) och stödjas av att fastighetsägarna på vardera sidan 

om gränsen varit överrens om den hävdade gränsdragningen (Eriksson, 1988).  

 

                                                 

4
 Motsvarande paragraf föreslogs då bli JB 1:4, men eftersom frågan bara skulle röra äldre överlåtelser valde 

man att lägga bestämmelsen i lagen om införandet av nya jordabalken istället (JP).  

17 § JP (1970:995) Om fastighetsgräns tillkommit genom överlåtelse av jord före nya 

balkens ikraftträdande har gränsen den sträckning som med ledning av fångeshandling, 

innehav och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. 

18 § JP (1970:995) Har fastighetsgräns under minst tjugo år oklandrat hävdats i annan 

sträckning än den skulle ha enligt lag och framgår av omständigheterna att hävden grun-

dats på överenskommelse som före balkens ikraftträdande ingåtts mellan ägarna på ömse 

sidor, gäller den sträckning i vilken gränsen sålunda hävdats. 
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Gränser i vatten hanteras i stort sett på samma sätt som gränser på marken, förutom vissa  

specialbestämmelser. En sådan är att gräns i vatten som inte bestämts på annat sätt har sådan 

sträckning att vatten hör till närmaste strands fastighet 1 kap. 5 § JB (1970:994). Detta gäller 

både lagligen och ej lagligen bestämda gränser (Nordström, 1971). Vid landhöjning som  

skiljer fastighet från sin strand kan ägaren få rätt att nyttja området mellan sin gräns och 

stranden genom 1 kap. 6 § JB.  

 

 

Målet vid fastighetsbestämningen är att bedöma vad köparen och säljaren kommit överrens 

om och alltså vad syftet med avsöndringen varit (Eriksson, 1988). I första hand bör man utgå 

ifrån mått och olika begränsningar (t.ex. ”begränsas i söder mot väg” eller ”i väster mot sjön 

vikaren”) som står i överlåtelsehandlingarna (Bergström, 2010).  

Om en karta har upprättats kan den räknas som fångeshandling om man i köpehandlingarna 

hänvisat till den - annars anses den inte ha någon direkt koppling till överlåtelsen, och räknas 

då som en ”annan omständighet” (Eriksson, 1988). Ibland finns kartor och arealbevis i  

avsöndringsakter, som gjorts av lantmätare i samband med fastställelsen. Uppgifter i dessa 

väger dock inte tyngre än överlåtelsehandlingarna och hävd.   

Hävd, som faller in under ”innehav” i 17 § JP, kan nämligen få stor betydelse vid bestämning 

av avsöndring (Eriksson, 1988). Det gäller då särskilt hävd som spåras tillbaka till tiden kring 

överlåtelsen. Hans-Yngve Eriksson har i föredragshandlingar från 1988 konstaterat ”att 

grundavhandlingens uppgifter skiljer sig från hävden kan mycket väl bero på att man i fång-

eshandlingen inte särskilt väl lyckats beskriva det överlåtna området” – det behöver inte be-

tyda att hävden strider mot syftet med överlåtelsen.   

Till exempel var hävden avgörande i ett fall hos Hovrätten Nedre Norrland 1983, där en  

lägenhet från tidigt 1800-tal skulle bestämmas
5
. Köparen hade enligt överlåtelsen köpt ett 

område med angivna mått att uppodla. Odlingen blev dock större än man tänkt sig. Vid  

bestämningen var, den då med mur omringade, lägenheten väsentligt större än måtten i hand-

                                                 

5
  Hovrätten Nedre Norrland 1983-01-26, målnummer: SÖ 15. Även LM-ref 83:34. 

1 kap 5 § JB (1970:994) Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 

eller 4 §, har gränsen sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenom-

rådet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller skär föres dock ej 

någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare 

läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning. 

   Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd (…) 

 

1 kap 6 § JB (1970:994) Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde ge-

nom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att nyttja området mellan fas-

tigheten och vattnet under förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess 

ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse. Fastighetens ägare har därvid 

samma rätt som enligt 2 kap. 7 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-

tenverksamhet tillkommer strandägare. Lag (1998:861). 
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lingen. Hovrätten bedömde att syftet med överlåtelsen ändå var tillgodosett och bestämde 

gränserna i linje med murarna.  

I ett annat fall, upptaget i samma hovrätt och samma år, hade en lägenhet avsöndrats 1910 och 

sedan i samband med hemmansklyvning 1913 fått gränsen laga bestämd i en annan sträckning 

än vad som beskrevs i överlåtelsehandlingen
6
. Häck och staket blev dock uppfört i den första 

gränssträckningen under 1920-talet och nyttjandet av fastigheterna hade sedan dess i prakti-

ken avgränsats av dessa anläggningar. Den hävdade sträckningen bedömdes som överens-

kommen mellan fastighetsägarna, och skulle vara den gällande.  

Eventuella gränsmarkeringar får möjligen betydelse som stöd för hävden, men för ej i laga 

ordning utmärkta gränser kan de inte tilläggas allt för stor bevisvikt (Bergström, 2010).  

Vid fastighetsbestämning kan fastighetsägarna komma överrens om gränsens sträckning, men 

överenskommelsen får inte skilja väsentligt från gränsens rätta läge (14 kap. 5 § FBL). Det 

rätta läget är då för avsöndring det som härleds utifrån 17 § JP. En överenskommelse måste i 

så fall vara skriftlig, och gränsen ska stakas ut först (klargjort t.ex. i NJA 2008 s 1074). Lant-

mäteriet får också jämka gränsen av tekniska skäl (14 kap. 6 § FBL).  

 

 

Med stöd i 18 § JP kan s.k. gränshävd, en form av sedan länge hävdad överenskommelse om 

var gränsen anses gå, ligga till grund för avvikelse från gränsens rätta läge. I ett relativt nytt 

rättsfall hos mark- och miljööverdomstolen anfördes gränshävd enligt 18 § JP för en gräns-

sträckning, grundat på ett stenröse som man ansett visade gränsens rätta läge
7
. Eftersom denna 

sträckning felaktigt antagits vara gränsens rätta läge – stenröset hade aldrig markerat gränsen 

ifråga - var det dock inte att åberopa som överenskommelse om avvikelse från gränsens rätta 

läge.  

                                                 

6
  Hovrätten Nedre Norrland 1983-01-14, målnummer: UÖ 3. Även LM-ref 83:30. 

7
 Mark- och miljödomstolen 2011-05-04, målnummer: Ö 548-11.  

14 kap 5 § FBL (1970:998) Avser fastighetsbestämning fråga om sträckningen av an-

nan gräns än sådan som rör allmänt vattenområde och träffas skriftlig överenskom-

melse om gränsens sträckning, skall överenskommelsen läggas till grund för fastighets-

bestämningsbeslutet. Överenskommelse får ej träffas, förrän gränssträckningen utsta-

kats 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 sammanträde, 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. 

14 kap 6 § FBL (1970:998) Lantmäterimyndigheten får göra sådan jämkning av gräns 

som fordras för att gränsen skall få en ändamålsenlig sträckning i tekniskt hänseende. 

Lag (1995:1394). 
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4.1.3 ANSLUTNING MOT EJ I LAGA ORDNING BESTÄMD GRÄNS 

Om en nybildad gräns ska ansluta till en ej i laga ordning bestämd gräns krävs fastighets-

bestämning, om det inte är uppenbart obehövligt (Lantmäteriet, 2013b). Uppenbart obehövligt 

kan det till exempel vara om den ej i laga ordning bestämda gränsen hävdas i överens-

stämmelse med överlåtelsehandlingar för avsöndringen, och det i praktiken inte föreligger 

några oklarheter om dess läge.  

Om en ej i laga ordning bestämd gräns inte fastighetsbestäms kan man använda så kallade 

excentriskt placerade gränsmarkeringar vid utmärkningen av en anslutande nybildad gräns 

(Lantmäteriet, 2013b). Man sätter då ut en gränsmarkering en bit ifrån den oklara gränsen, 

och ger själva anslutningspunkten ett icke koordinatsatt littra. I beskrivning ska då tydligt 

framgå att gränsen fortsätter från markeringen tills den möter anslutande gräns i anslutnings-

punkten. Se exempel i figur 12.  

 

 

 

  

Figur 12 - exempel på användning av excentrisk gränsmarkering, utdrag ur förrättningskarta och teknisk 
beskrivning i akt 0126K-15802, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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 SAMFÄLLIGHETER OCH SERVITUT   4.2

I de författningar som direkt berör avsöndringsinstitutet har inte kopplingen till servitut eller 

samfällighetsandelar nämnts (Heimersson, 1994). Det har ändå förekommit att sådana bildats 

respektive överlåtits i samband med avsöndringen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att hemman hade rätt att avsöndra inom sin andel av sam-

fälld mark, men inte att upplåta servitut och nyttjanderätter som påverkade andra delägare.  

4.2.1 ANDEL I SAMFÄLLIGHET 

Gällande samfälligheter, och andelar i sådana, kan man särskilja några olika fall av av-

söndring. Dels överlåtelse av enbart andel i samfällighet, dels överlåtelse av andel i samband 

med överlåtelse av ett bestämt markområde. Ett bestämt område inom samfälld äga kan också 

överlåtas från samfälligheten som helhet, med delägarnas tillåtelse.   

Med HKL:s införande 1896 borde inte lagfart blivit givet för överlåtelser av endast andel i 

samfällighet och de skulle därefter varit ogiltiga (Rodhe, 1941, s. 222-225). Likväl fortsatte 

man i praxis tillåta sådana överlåtelser och ge dem lagfart med grund i att de ändå ägt rum och 

i någon mening var allmänt vedertagna – att lagstiftning antagits mot detta var inte skäl nog 

att underkänna förvärv som var allmänt accepterade.  

I 18 § jordregisterförordningen (införd 1908) sades att överlåtelser av andelar i ”oskift mark” 

skulle registreras som avsöndringar för sig (Heimersson, 1994). Ett exempel på rättsfall som 

fastslagit det är NJA 1954 s 380, där Högsta domstolen, i likhet med de lägre instanser som 

prövat fallet, giltighetsförklarat överlåtelser av andelar i soldattorp som köpare av det andels-

överlåtande hemmanet hävdat bättre rätt till många decennier senare.  

Med tanke på att avsöndring av ”bara” andel i samfällighet varit möjligt, faller det sig  

naturligt att även överlåtelse av bestämt markområde tillsammans med andel i samfällighet 

kunnat registreras som avsöndring (Lantmäteriet, 1983). Det anses inte finnas någon tvek-

samhet om att en avsöndring kan tillerkännas andel i samfälligheter, inklusive samfällt vatten 

och fiske (Heimersson, 1994). Helst ska det då inte råda någon tveksamhet om att andelen 

hade överlåtits i avsöndringshandlingarna. Eventuella inskränkningar i avsöndringsägares rätt 

att använda sin andel just på grund av bildandeformen ska inte finnas. En registrerad och lag-

faren avsöndring är en för sig bestående fastighet, som alla andra lagfarna fastigheter.  

Tidigare, särskilt under 1800-talet, har praxis varit en aning vacklande i frågan. Ibland har 

domstolarna godkänt att avsöndringar fått andel i samfälligheter, ibland har de bestämt mot-

satsen (Heimersson, 1994). När avstyckningsinstitutets introducerades i 1928 års jord-

delningslag så gavs möjligheten att låta den nybildade fastigheten ta del av stamfastighetens 

samfällighetsandelar. Det mottogs som en nyhet, vilket stödjer antaganden om att det dess-

förinnan inte varit allmänt vedertaget vid avsöndring (Heimersson, 1994; Rodhe, 1941, 

s. 197). Någon automatisk rättighet för avsöndringslägenhet till stamfastighets samfällighets-

andelar har i vilket fall inte ansetts finnas. 

Om en avsöndrad lott genom mantalssättning, se avsnitt 2.4.7, fått skattetal kan man argu-

mentera för att andelar i samfällda ägor getts i relation till detta skattetal, såsom erkänd andel i 

byn (Heimersson, 1994). Mantalssättningen bör dock ses som en skatteteknisk åtgärd, utan 

automatisk inverkan på stamfastighetens andelar och rättigheter (Bergström, 2010).  

Det blir viktigt att skilja på direkta andelsöverlåtelser – där stamhemmanet ger bort hela eller 

del av sin andel – och formuleringar i avsöndringshandlingarna där avsöndringslägenheten 

lovas rätt i samfällda ägor, utan att stamfastigheten avsäger sig det (Rodhe, 1941, s. 222-225).  
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4.2.2 SERVITUT OCH RÄTTIGHETSUPPLÅTELSER 

När en rättighet egentligen är upplåten i en samfällighetsandel uppstår komplikationer 

(Heimersson, 1994). Med grund i äldre rättspraxis finns ett generellt förbud mot servituts-

upplåtelser i samfällighetsandelar i 7 kap. 9 § JB.  

För servitut som bildats i samband med äldre jordöverlåtelser har praxis emellertid varierat 

(Bergström, 2010). De flesta rättsfall som prövat frågan har konstaterat att servitutsupplåtelse 

i andel är ogiltig. Ofta har avsöndringen ändå tilldömts rätt gentemot stamfastigheten, vars 

ägare ju ingått ett avtal med lägenhetshavaren. Gentemot övriga samfällighetsdelägare kan 

sådant servitut dock inte åberopas, om inte de flesta av delägarna ger sitt medgivande.  

Så har till exempel Högsta domstolen avgjort i NJA 1933 B 495, där avsöndring skulle bestå 

av visst markområde, rätt till vatten och rätt till fisket. Fisket var dock samfällt i byn och  

fiskerätt kunde bara göras gällande inom stammens andelar, och mot densammas ägare.   

Samfälld väg är ett specialfall där rättighet i andel har tillåtits (Bergström, 2010). Det är idag 

möjligt att bilda sådana s.k. andelsservitut för just väg enligt 10 kap. 5 § fastighetsbildnings-

lagen (Warnquist, 2010).  

Rättigheter för avsöndringslägenhet i stamfastighetens enskilda ägor är avtalsservitut 

(Heimersson, 1994). Avtalsservitut kan prövas i domstol eller i samband med fastighets-

bildningsåtgärder, men inte som enda fråga vid fastighetsbestämningar (Bergström, 2010). 

Avtalsservitut ska sedan 1876 vara inskrivna eller ha förbehållits för att kvarstå vid över-

låtelse av fastigheterna (Bergström, 2010). Äldre avtalsservitut, s.k. priviligierade servitut, är 

dock skyddade även om de inte skrivits in. Sådana kan förekomma vid avsöndring från år 

1875 eller tidigare.   

Servituten kan till exempel röra väg, vatten och skogsfång (Heimersson, 1994). Så länge det 

står klart att det är ett servitut det handlar om, och stamfastighetens ägare faktiskt haft rätt att 

upplåta det, orsakar servitutsrättigheter i avtalen oftast inga större problem. Man ska dock 

skilja servitut, som gäller mellan fastigheter, från nyttjanderätt, som gäller mellan människor 

(Bergström, 2010).  

 VATTEN 4.3

Vatten kan vara samfällt, alltså ägas av flera fastigheter gemensamt, eller delat, alltså ägas 

enskilt av enstaka fastighet.  

För avsöndringar är en vanlig frågeställning, som relativt ofta tagits upp i högre instanser, om 

vatten ska höra till fastigheten. En viktig referens i detta avsnitt är en LMV-rapport, Rätten till 

vatten och fiske, en sammanställning av rättsregler och rättspraxis i fem delar som Lant-

mäteriet gav ut 1983. Del 2, Jorddelningsförrättningar före 1928 utom ägostyckning går 

bland annat noga igenom rättspraxis om rätt till vatten och fiske för avsöndrade lägenheter.  

För att bestämma fastighetsgränser, som uppkommit genom överlåtelse (att skilja från förrätt-

ning) innan jordabalkens ikraftträdande ska man enligt 17 § JP ta ledning av handlingar,  

innehav och andra omständigheter för att avgöra vad som varit syftet vid själva överlåtelsen. 

17 § JP berör frågan om vattentillhörighet eftersom man i praktiken behöver bestämma om 

gränsen går i strandlinjen eller i vattnet. Överlåtelsehandlingarna har sällan omnämnt ämnet 

specifikt, så i praktiken får innehav och andra omständigheter ofta stor betydelse 

(Lantmäteriet, 1983).  

I samband med frågan om vatten dyker också frågan om rätt till uppgrundning upp. Den som 

äger vattenområde äger det även om det slutar vara täckt av vatten. Eftersom fastighets-
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gränserna i enskilt vattenområde utgår från strandlinjen vid fastighetens bildande enligt JB 1:5 

ingår senare uppgrundningar i ordet ”vatten” nedan.   

I äldre tider ansåg man att vatten aldrig ingick i en avsöndring, om det inte framgick av av-

talet – ”Vad som ej har köpts, har ej köpts” (Prawitz, 1961). Med tiden rörde sig praxis mot en 

mer generös bedömning av vattens eventuella övergång. Under 1800-talets sista år verkar en 

presumtionsregel om att vatten ingick, om inte motsatsen framgått av avtalet, ha tagit plats i 

rättspraxis (Lantmäteriet, 1983). Med 1896 års lag och dess krav på noggranna beskrivningar 

vid avsöndring blev praxis mindre entydig i den frågan. Kriterier som presenteras längre ned i 

texten trädde fram med tiden.  

Under beredningen av den idag gällande jordabalken diskuterades olika förslag på presum-

tioner och tumregler. I lagberedningens förslag till jordabalk år 1960 lydde 1 kap. 9 §;  

 

Vatten föreslogs alltså ingå, om man inte kunde bevisa motsatsen. I propositionen till JB, 

prop. 1970:20, s. 65-70, har man resonerat kring frågorna om avsöndring och redogjort för de 

tidigare förslagen. 9 § i 1960 års förslag ströks på vägen. Paragrafen ansågs ge uttryck för en 

presumtion som dittills inte till fullo anammats i praxis. Dessutom påpekades att samhället 

hade förändrats, och att rätt till strand och vatten hade andra värden då än tidigare. Att med 

stöd i en presumtionsregel alltid låta strand och vatten gå till avsöndringar verkade förhastat.   

Även vad gäller laga skifte, som ju var samtida med avsöndringar under den mest intensiva 

perioden, så varierade redovisningen för vattens ingående (Nothin, 1927, s. 28). Angränsande 

vatten togs inte alltid upp, och det kunde bli svårt att i efterhand utreda om det var enskilt eller 

gemensamt ägt. För laga skifte finns dock presumtionsregeln att vattnet är delat med stranden 

om inte annat framgår. 

Ett antal punkter har listats utifrån rättspraxis, för att bedöma om vatten har följt avsöndring. 

En grundläggande förutsättning är att vattnet tillhörde stamfastigheten vid tiden för över-

låtelsen, se nästa sida (Heimersson, 1994; Lantmäteriet, 1983). 

  

Har fastighet, som innefattar strand, bildats genom jordavsöndring skall avsöndringen, 

om ej annat framgår av omständigheterna, anses hava inbegripit det utanför stranden 

liggande vattenområde som tillhörde stamfastigheten.  
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Vatten kan anses ha ingått vid avsöndringen om vattnet tillhörde stamfastigheten och; 

1. Det framgår av avsöndringshandlingen att i avsöndringslägenheten ingår vatten-

område.  

2. Ett helt ägoskifte med strand eller hela strandområdet för ett ägoskifte har av-

söndrats. T.ex. försäljning av stamhemman förutom helt skogsskifte med strand (NJA 

1885 s 165), avsöndring för jordbruk och trädgård innehållande hela stammens strand 

(NJA 1936 s 606). 

3. Strandområdet har uppkommit genom uppgrundning, utfyllnad eller landvin-

ning och använts oklandrat. T.ex. stammens ägare har sänkt sjön och nyttjat land-

vunnet område (NJA 1903 s 528), avsöndringsägaren har uppfört såganläggning och 

gjort utfyllnader långt innan klagan väckts (NJA 1951 s 669). 

4. Vattenområde har varit en förutsättning för avsett ändamål med avsöndringen. 
Som exempel på ändamål kan nämnas tillverkning av sillfodermjöl (NJA 1907 s 152), 

båtbyggeri (LMV 91:32) och fiskartorpare (LMV 91:31), men också sommarbostad 

(NJA 1940 s 239 m.fl.). 

5. Vattenområde har utgjort liten nytta för stamfastigheten och/eller större nytta 

för avsöndringslägenheten (viss koppling till punkt 4). Till exempel NJA 1949 s 41, 

vatten till synes värdelöst för stamhemman men med viss nytta för avsöndrat torp vars 

ägare var fiskare till yrket. 

6. Avsöndringen har vid laga skifte fått strandområde. 

Rättspraxis har i allmänhet haft en generös inställning gällande vatten till avsöndringar 

(Lantmäteriet, 1983; Heimersson, 1994). Att man i avsöndringshandlingarna beskrivit av-

söndringen med formuleringar som t.ex. ”gränsande till sjö” har ibland uteslutit att vatten-

område ingått, men också tolkats motsatsvis så att uppgrundning och vattenområde i sjön  

ingått.  

Det senaste fallet i högsta domstolen är från 1965, därefter har hovrätterna varit sista instans 

för tvister om vattentillhörighet för avsöndring. Nedan presenteras några senare rättsfall på 

ämnet hos hovrätten, som tycks ha dömt i överensstämmelse med högsta domstolens praxis. 

 

4.3.1 VATTEN INGICK INTE EFTERSOM KLIPPA TAGITS UPP I AVTALET8 

Hovrätten har i en dom 2012-01-27 gällande fastighetsbestämning av en avsöndring i frågan 

om vattentillhörighet konstaterat att någon presumtionsregel inte finns. Fallet ifråga gällde en 

avsöndring gjord år 1908, belägen på en udde. Det förelåg tvist om vattnet.  

Lantmäterimyndigheten tilldömde avsöndringen vattnet, baserat på att köpehandlingen inte 

gjorde förbehåll för vattnet i kombination med förklaringen att det hade stöd i praxis för 

Stockholms skärgård. Att man i handlingarna skrivit att lägenheten i söder begränsas av sjön 

var enligt förrättningslantmätaren inte tillräckligt för att anta att gränsen gick längs stranden.  

Hovrätten tog fasta på en annan formulering i handlingarna, ”det strax utanför lägenheten 

belägna berggrundet eller klippan tillhör lägenheten”. Formuleringen hade varit onödig om 

vattnet som nämnda klippa låg i hade ingått i överlåtelsen. Hovrätten har också åberopat att 

fastigheten begränsas av sjön som ytterligare stöd för sitt utslag att vattnet inte ingått i över-

låtelsen.   

                                                 

8
 Svea hovrätt 2012-01-27, Målnummer: Ö 1185-11. 



 

  

36 

4.3.2 VATTEN OCH UPPGRUNDNING INGÅTT EFTERSOM AVSÖNDRING AV HELA STAMFASTIG-

HETENS STRAND9 

Fastighetsbestämning av en avsöndring gjord 1911 berörde 

bland annat frågan om huruvida en udde/ö (beroende på  

vattenståndet) tillhörde avsöndringen eller stamfastigheten. I 

avsöndringshandlingarna står att avsöndringen angränsar till 

sjön. Där finns också en kartskiss och arealuppgift anges som 

inte infattar ön/udden, se figur 13.  

Lantmäteriet tilldömde stamfastigheten vatten och grund, med 

stöd i formuleringen att avsöndringen gränsat till sjön, en 

kartskiss från handlingarna och arealuppgiften.  

I fastighetsdomstolen tillämpade man praxis att för avsönd-

ring av fastighets hela strand, ingår vatten, vilket formu-

leringen i avtalet att lotten ”angränsar till sjön” ansågs be-

kräfta. Arealuppgiften var enligt fastighetsdomstolen inte till-

räckligt för att utesluta att uppgrundning borde tillhöra av-

söndringen. Vatten och uppgrundning tillhörde avsöndringen.  

Hovrätten gjorde samma bedömning som fastighetsdom-

stolen, med undantag för ett skiljaktigt fastighetsråd som gjort 

samma bedömning som lantmäteriet.  

 

 

 

 

 

4.3.3 VATTEN OCH FISKE INGICK INTE I EGNAHEMSTOMTER10 

Från en jordbruksfastighet avsöndrades en lägenhet för exploateringsändamål, som sedan i sin 

tur avsöndrade flera tomter för egnahemsbebyggelse år 1899. Vissa av egnahemslägenheterna 

angränsade till sjön. Vägar mellan lägenheterna låg inom exploateringsfastigheten. Avtalen 

nämnde ingenting om vatten.  

Vid fastighetsbestämningen fick exploateringsfastigheten en markremsa längs stranden, så att 

lägenheterna avskiljdes från vattnet. Efter överklagande bedömde fastighetsdomstolen att  

vatten borde ha ingått, då tomterna gränsar till det på kartor från tiden för avsöndringen och  

köparna därför antagligen förväntat sig vattentillhörighet. 

I yttrande till hovrätten har överlantmätaren motiverat att vatten inte följt den sista avsönd-

ringen bl.a. med att 1896 års lag krävde noggrann beskrivning av avsöndringen, och något 

                                                 

9
 Göta Hovrätt 2002-12-18, Målnummer: Ö 873-01. 

10
 Göta Hovrätt 1993-06-15, Målnummer: UÖ 3010. 

Figur 13 – Överst: Utdrag från skiss bifogat till 
avsöndringshandlingen (LM-akt 18-AVS-10). 
Grundkartan är upprättad vid laga skifte 1831.  
Berörd ö syns utanför avsöndringen. Nederst: 
fastighetsgränsen efter bestämning enligt Göta 
hovrätts utslag (lantmäteriets registerkarta 
2014-05-05) 
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vatten inte beskrevs ingå. Man pekade också på att egnahemsbebyggelse som ändamål varken 

talade för nytta av vatten eller fiske, vilket även hovrätten gjorde. Man bedömde att exploa-

tören inte borde ha avsett att upplåta fiske och vatten till de många egnahemstomterna.  

 FISKE 4.4

Frågan om fiske är starkt bunden till både rätt till vatten och andel i samfällighet, varför detta 

avsnitt bör läsas i sammanhang med de två ovan. 

Fiske kan vara antingen bundet till vattnet, och då följa vattnets ägandestruktur, eller fri-

stående från vattnet, och antingen delat eller samfällt (Eriksson, 1997). Om vatten ingått i 

avsöndring, och fisket varit bundet till detsamma vatten, anser man i allmänhet att rätten till 

fiske följt med vattnet till avsöndringen även om det inte uttryckligen skrivits i avtalet 

(Prawitz, 1961). Om man å andra sidan i avtalet gjort förbehåll särskilt för fisket, kan vatten 

ha överlåtits (NJA 1935 s 456, då i avtal gjorts förbehåll för bland annat fiskevatten bedömdes 

vatten men inte fiske ha ingått i avsöndringen).  

Jorddelningslagen medförde en betydande definitionsändring för fiskets samhörighet med 

vatten (Nothin, 1927). De äldre skiftesstadgarna uppfattades i praxis så att fiske betraktades 

som en fristående nyttighet. Att man ägde vattnet behövde inte betyda att man ägde fisket, och 

vice versa. Att vatten skiftats innebar alltså inte automatiskt att fisket skiftats. Genom  

10 kap 7 § JDL blev tolkningen hädanefter istället omvänt sådan att om vatten skiftats, hade 

också fisket skiftats om inte annat nämnts.  

Andra sätt genom vilka vid avsöndring har ingått rätt till fiske är dels andelsöverlåtelse, förut-

satt att stamhemmanet haft sådan andel i samfällighet eller oskiftat vattenområde, dels upp-

låtelse av nyttjanderätt till dåvarande lägenhetsinnehavaren eller servitut mellan stammen och 

lägenheten (Eriksson, 1997). Som nämnt i avsnitt 4.2 har dock inte servitutsrätt till andel i 

samfällighet någon verkan mot övriga delägare utan deras medgivande. 

Ur praxis har man kunnat sammanställa fyra anledningar att anse att avsöndring fått rätt till 

fiske (Heimersson, 1994; Lantmäteriet, 1983). 

Rätt till fiske kan anses ha ingått vid avsöndringen om;  

1. Stamfastigheten hade enskilt fiske eller andel i samfällt fiske och avsöndrings-

handlingen ger lägenheten rätt till fiske. Rättigheten är oftast att betrakta som  

servitut eller andelsöverlåtelse. 

2. Stamfastigheten hade enskilt vatten till vilket fisket varit bundet. Om avsönd-

ringen fått vatten har fiske följt vattnet. T.ex. NJA 1945 B 1334, där öar belägna i till 

stammen enskilt hörande vatten och fiske avsöndrades ”med allt vad därtill hörer”.  

Efter tvist om vatten och fiske fann HD att i avsöndringen bådadera borde varit menat 

att ingå. 

3. Avsöndringen består enbart av andel i samfällighet eller oskiftat område. Får då 

andel i eventuellt samfällt fiske om inte förbehåll görs i handlingarna, se mer i av-

snittet om samfälligheter och servitut.  

4. Avsöndringen är egentligen en andelsfastighet, som fått viss andel i hela stam-

hemmanet (inte bara ett bestämt markområde). Har då erhållit motsvarande andel i 

eventuella rättigheter som t.ex. fisket.  

Att avsöndringen har strand betyder inte att den har automatisk fiskerätt (Lantmäteriet, 1983).  
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5 BESTÄMNING AV AVSÖNDRADE FASTIGHETER  

Här återges fastighetsbestämningsförrättningar som berört avsöndrade fastigheter. Akterna har 

hittats genom Lantmäteriets digitala tjänst Arkivsök. De förrättningar som återges här har 

valts ut medvetet för att illustrera frågeställningar som uppstår kring avsöndringar.  

Varje fastighetsbestämning i detta kapitel har föregåtts av avsöndring som återges i kapitel 3. 

Sammankoppling av kapitel 3-5 görs i kapitel 6, Analys och diskussion. 

Valet av just fastighetsbestämningsförrättningar beror på att man i sådana prövar fastigheters 

beskaffenhet, i fråga om gränser, innehåll och rättigheter vilket ofta är oklart vid hantering av 

avsöndringar.   

I flera av de valda fallen har lantmäteriförrättningen överklagats till mark- och miljödomstol 

(tidigare fastighetsdomstol). I de fallen återges först lantmäteriets redogörelser, och därefter 

domstolens domskäl. 

 

 GRÄNS OCH VATTENTILLHÖRIGHET FÖR ULRICEHAMN 5.1

VEGBY 4:30 (1491-1031) 

 

År 2011 ansöktes om fastighetsbestämning berörande en avsöndring från 1914, av en udde (se 

avsnitt 3.1). Sökanden ägde den aktuella fastigheten. Ägarna till det tidigare stamhemmanet, 

Vegby 4:100, var sakägare men yttrade sig inte i förrättningen och gjorde inga anspråk på 

marken – någon tvist förelåg alltså inte. Förrättningen omfattade utredning av fastighetens 

gränser, enligt 17 § JP.  

Figur 14 - Utdrag från laga skifteskarta jämte (sedan överklagad) förrättningskarta, ur 
akt 1491-1031, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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I köpebrevet för avsöndringen beskrevs att lantmätare hade gjort mätningar och markeringar. 

Lantmätares beräkningar och karta återfinns i ett arealbevis i avsöndringsakten. Några marke-

ringar kunde inte återfinnas.  

Kartan var kopierad från en laga skifteskarta anno 1866 och arealen om 16 969 m
2
 var be-

räknade ur denna. Lägenheten begränsades enligt köpebrevet av landsvägen i norr och i öster, 

söder och väster av sjön. Lägenhetsinnehavaren hade också givits rätt att för all framtid fiska i 

hemmanets hela fiskevatten.  

Förrättningslantmätaren beslutade att gränsen mot sjön skulle gå i enlighet med kartan från 

laga skifte (se figur 14 ovan), längs 1866 års strandlinje, med grund i kartans koppling till 

köpebrevet. Sedan dess uppgrundad strand tillföll på så sätt stamfastigheten. Förrättningskarta 

och markering av gränserna gjordes inte, eftersom sökanden hade önskat en billig förrättning. 

Förrättningen överklagades med yrkande om att hela udden skulle ingå i fastigheten, och åter-

förvisades då för ny handläggning, markering av gränser och upprättande av karta (se figur 14 

ovan) utan domslut vad gällde gränsens sträckning. Lantmäteriet upprättade handlingarna och 

markerade gränsen, och därefter överklagades förrättningen på nytt i frågan om gränsens 

dragning. 

Gränsdragningen prövades av mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt hösten 

2013. Där redde man i första hand ut den för gränsdragningen avgörande frågan om vatten 

skulle ingått eller inte. Man anförde att formuleringar som ”gränsar mot sjö” och dylikt inte 

utesluter vattentillhörighet, att praxis haft generös inställning, att helt strandområde inom ett 

ägoskifte avsöndrats och att stranden haft lågt värde för stammen. Dessutom hade det på  

förslag från domstolen skrivits en förlikning mellan fastighetsägarna. Sammantaget talade 

omständigheterna för att vatten ingått, varför lantmäterimyndigheten skulle göra om förrätt-

ningen och bestämma gränsen enligt 1 kap 5 § Jordabalken. 

 

 GRÄNS FÖR VELLINGE  5.2

INGELSTAD 14:10 (1233-

2187) 

En fastighetsreglering medförde an-

slutning mot en gräns som tillkommit 

genom avsöndring 1899 (registrerat 

1933), se avsnitt 3.2.  

Gränsen var oklar och inte lagligen 

bestämd, så förrättningslantmätaren 

tog officialinitiativ för att även göra en 

fastighetsbestämning. Förrättnings-

lantmätaren kunde med hjälp av  

kartorna från 1933 staka ut gränsen 

med bedömd osäkerhet på cirka 

0,5 meter.  

Fastighetsägarna på gränsens två sidor 

hade ingen erinran mot utstakningen 

och gränsen fick beständiga marke-

ringar och bestämdes enligt beräkning 

och utstakning, se figur 15. 

Bestämd gräns 

Figur 15 - Utdrag ur förrättningskarta, ur akt 1233-2187, jämte 
avsöndringskarta, ur akt 12-VÄI-AVS16, Lantmäterimyndigheter-
nas arkiv. 
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 TVÅ FASTIGHETSBESTÄMNINGAR AV VAXHOLM RINDÖ 2:138 (0187-107/49 5.3

SAMT 0187-13/2) 

Fastigheten Rindö 2:138 i fråga bildades genom avsöndring från nuvarande Rindö 2:140 år 

1885, se avsnitt 3.3. Fastigheten ligger intill en mälarvik. I avsöndringsaktens köpekontrakt 

står inte om vatten varit tänkt att ingå. Arealuppgifter i kontraktet motsvarar bara land.  

År 2006 ansökte fastighetens ägare om fastighetsbestämning, för att utreda gränserna till de 

angränsande fastigheterna Rindö 2:139 i öst och 2:140 i nordöst, som ägdes av fortifikations-

verket respektive Värmdö kommun. 

I utredningen konstaterades att vattnet före avsöndringen var delat med stranden, eftersom 

vattnet inte nämndes vid det laga skifte som gjordes för området 1848. Därefter redogjordes 

för vattenfrågan vid andra jorddelningar och händelser i området. Rindö 2:139 bildades  

genom expropriation 1880. Vatten nämndes inte i handlingarna.  

I ett senare laga skifte, 1944, gjordes en förteckning över delaktighet i samfällt fiske, där det 

för vissa fastigheter framgick att de ej hade vattenområde. För Rindö 2:138 nämndes dock 

inte vattnet alls vilket föranleder att den vid tiden för skiftet ansågs ha vatten. 

På land fanns rester av anläggningar som kunde visa på gränsernas läge. Rester från ett staket 

mellan Rindö 2:138 och 2:139 kunde hittas och mättes in. Resterna av en förmodad slip vid 

strandkanten, på ”fel” sida om den sträckning som staketet antydde, hörde enligt 2:138s ägare 

till deras fastighet.  

Med motiven att hela strandområdet avsöndrats, att köparen var skeppare samt tecken på att 

bryggor har varit anlagda i strandområdet kring sekelskiftet bestämdes att vattnet utanför 

Rindö 2:138 skulle tillhöra fastigheten, och att vattnet utanför den exproprierade Rindö 2:139 

tillhörde dess stamfastighet Rindö 2:140, eftersom ”till en fastighet som tvångsvis tas i  

anspråk torde inte kunna höra mer än vad som uttryckligen exproprieras”. Gränserna i vattnet 

bestämdes enligt JB 1:5. Gränserna på land bestämdes utifrån handlingar, staketrester och en 

överenskommelse för en kortare sträcka. Den förmodade slipen fick ingen inverkan på gräns-

dragningen.  

Bestämningen överklagades först till fastighetsdomstolen vid Nacka tingsrätt, i fråga om dels 

gränsen vid slipen, dels vattnet utanför 2:139 och dels förrättningskostnaderna. I frågan om 

gränsen på land avslogs överklagandet då omständigheterna kring slipen var för oklara för att 

stödja att gränsen skulle gått annorlunda.  

I frågan om vattnet utanför Rindö 2:139 anförde man, liksom i förrättningen, att helt  

ägoskiftes strand avsöndrats 1885, men med tillägget att även vattnet utanför 2:139 (som ex-

proprierades 1880) tillhört stamfastigheten vid avsöndringen. När vattnet utanför 2:138 följt 

avsöndringen torde även det till samma strand anslutande vattnet utanför 2:139 gjort det.  

Fastighetsdomstolen tilldömde alltså avsöndringslägenheten vatten även utanför den an-

gränsande expropriationslotten. Fortifikationsverket överklagade till Svea Hovrätt men fick 

inte prövningstillstånd. I figur 16 ses förrättningskartan, efter ändringar enligt domstolsutslag.  
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Våren 2012 inkom ansökan om fastighetsbestämning 

vad gällde strandlinjen som utgjorde gräns mellan 

2:138s strand och 2:139 (som vid det laget 

fastighetsreglerats till Rindö 3:1) samt gränsen mot 

anslutande vattenområde i öster, som hörde till Rindö 

2:156. Förrättningslantmätaren bestämde gränsen mot 

stranden utanför 2:139 längs en klippvägg som 

förmodades varit strandlinje vid expropriationen 1880. 

Gränsen i öster i vattenområdet hade tillkommit vid en 

hemmansklyvning 1868 och bestämdes enligt  

5 kap. 1 § JB utifrån strandlinjens bedömda sträckning 

1868. Rindö 2:138 hade vid laga kraftvinnandet i 

december 2013 därigenom fått sina gränser bestämda, 

se figur 17 till höger och jämför gärna med av-

söndringskartan i figur 4, avsnitt 3.3. 

 

 

Figur 16 - utdrag ur förrättningskarta, rättad efter domstolsutslag, ur akt 0187-107/49,  
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Figur 17 - utdrag från förrättningskarta, akt 
0187-13/2, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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 GRÄNSER OCH VATTENTILLHÖRIGHET FÖR VAXHOLM TYNNINGÖ 1:34  OCH 1:448 5.4

(0187-11/33) 

Ägarna till fastigheten Tynningö 1:34, bildad vid avsöndring 1887 (se avsnitt 3.4), ansökte år 

2011 om fastighetsbestämning för att reda ut sina gränser i sjön Stora Maren och på land mot 

två angränsande fastigheter. Genom den väckta bestämningen berördes flera fastigheter kring 

sjön, däribland Tynningö 1:448 som avsöndrats 1926 (se avsnitt 3.4). 

Förrättningslantmätaren redogjorde vid sammanträde för historiken i området och gällande 

lagar och praxis. I protokollet står att ”rättspraxis i Stockholmsområdet har i regel haft en för 

avsöndringen förmånlig inställning när det gäller frågan om huruvida vattenområde följer 

med avsöndringslotten eller inte. Under förutsättning att stamfastigheten hade vattenområde 

och inte heller ansågs ha behov av detta vattenområde anses enligt rättspraxis vattenområdet 

ha följt med avsöndringen, om det inte finns skäl som talar emot”.  

Därefter redogjordes för utredningen av 

de aktuella gränserna. Gränserna runt de 

aktuella stamfastigheterna hade vid laga 

skifte lagts ut runt vattenområden i sjön, 

som annars var samfälld. Därigenom 

kunde dessa vattenområden anses höra 

enskilt till stamfastigheterna. Fisket var 

otvivelaktigt samfällt. 

I avsöndringshandlingarna står enligt 

redogörelsen ingenting om vattenområde. 

Hur man vägde formuleringen i köpe-

brevet för Tynningö 1:34 (se avsnitt 3.4), 

”dertillhörande fiskevatten och strand-

rätt”, framgår inte. 

Det bestämdes att vatten hade ingått i de 

båda avsöndringslägenheterna, med grän-

ser enligt JB 1:5. Fastighetsgränserna på 

land var till största del lagligen bestämda 

genom förrättningar som gjorts efter  

avsöndringen och med hjälp av äldre 

markeringar och handlingar kunde de 

bestämmas, se utdrag från förrättnings-

kartan i figur 18.  

 

 

 

 

 

  

Figur 18 - utdrag från förrättningskarta, ur akt 0187-11/33, Lantmä-
terimyndigheternas arkiv. 
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 GRÄNSER FÖR NORRTÄLJE BLIDÖ-BODA 1:225, 1:246 OCH 1:269  5.5

(0188-10/169) 

Fastigheterna Blidö-Boda 1:225 och 1:246 begränsas i öster, och Blidö-Boda 1:269 i väster, 

av en gräns som tillkommit vid avsöndring 1910 (se avsnitt 3.5) då fastigheten 

Blidö-Boda 1:19 bildades. Denna delades i tu vid en klyvning 1996 och bildade då 

Blidö-Boda 1:269 och 1:270.    

Under hösten 2009 ansökte ägarna till 

Blidö-Boda 1:269 om fastighets-

bestämning gällande den vid avsöndring 

tillkomna gränsen. En kopia på avsönd-

ringskartan till vilken man hänvisat i 

köpebrevet från 1910 bifogades till  

ansökan. Kartan visade helt raka gränser, 

medan det på marken fanns rester av 

staket och liknande tecken på innehav 

som enligt Blidö-Boda 1:225s och 

1:246s ägare utvisade den verkliga grän-

sen.  

Förrättningslantmätaren menade att 

gränsen i fråga hade blivit lagligen  

bestämd med laga skifte 1921. Därför 

fortgick bestämningen utifrån JB 1:3, så 

att rester av äldre markeringar blev  

avgörande. Gränsen bestämdes gå längs 

inmätta staketstolpar och fick då två 

brytpunkter, se förrättningskartan i  

figur 19.  

Bestämningen överklagades till mark- 

och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

av ägarna till Blidö-Boda 1:269. Där 

klargjordes att gränsen i fråga enligt 

gällande praxis inte blivit lagligen  

bestämd vid laga skiftet, eftersom dess innehåll inte ändrats. Man skulle alltså utgått från 

handlingar, innehav och andra omständigheter enligt 17 § JP. Domstolen kom därför fram till 

att gränsen skulle gått enligt avsöndringshandlingarna, i rak sträckning parallellt med gränsen 

mellan nuvarande 1:270 och 1:18. Det gick dock inte att besluta om ändring, eftersom Blidö-

Boda 1:269 i så fall skulle förlora mark. Överklagade beslut kan inte ändras till den klagandes 

nackdel. Fastighetsägarna överklagade till mark- och miljööverdomstolen angående dels kost-

nader, men också gränspunkten närmast stranden som bestämts till en förmodad staketstolpe. 

Det föranledde dock ingen ändring. Bestämning i enlighet med kartan ovan vann laga kraft 

sommaren 2013.  

 

  

Figur 19 - utdrag från förrättningskarta, akt 0188-10/169, Lantmä-
terimyndigheternas arkiv. 
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 GRÄNSER OCH VATTENTILLHÖRIGHET FÖR ÖSTERÅKER STRÖM 1:6 OCH 5.6

VALLERSVIK 1:23 (0117-11/71) 

I samband med en omfattande fastighetsreglering och avstyckning uppstod behov att fastig-

hetsbestämma en oklar gräns till en mindre fritidsbostadsfastighet intill de omstrukturerade 

fastigheterna. Den skulle komma att bli granne till den inom förrättningen avstyckade fastig-

heten Vallersvik 1:23. Fritidsfastigheten Ström 1:6 var bildad vid en avsöndring 1911 (se  

avsnitt 3.6). Vallersvik 1:23 och Ström 1:6 låg intill en liten insjö, Strömsjön. Båda hade 

Ström 1:2 som stamfastighet.  

Gränser och vattentillhörighet prövades. För landgränsen kunde fastighetsägarna sluta  

skriftlig överenskommelse om att gränsen skulle gå längs ett gammalt staket. Vad gäller  

vattnet bedömde lantmäteriet att vattnet tillhört stamfastigheten Ström 1:2 enskilt. Denna hade 

avsöndrats flertalet gånger, och vattentillhörighet hade ingen gång omnämnts i handlingarna. 

Man bedömde därför att vattnet inte hade tillfallit Ström 1:6 vid avsöndringen, och skulle 

följa till Vallersvik 1:23 vid avstyckningen. Gränsen för Ström 1:6 mot vattnet gick enligt 

strandlinje från 1924. 

Ägarna till Ström 1:6 överklagade fastighetsbestämningen till mark- och miljödomstolen. Där 

gjordes tydligare hänvisningar till köpeavtalet för avsöndringen, där ”… samt rätt för all 

framtid till fiske vid insjön Strömsjön och till båthamn, badhus, tvättplats och vatten vid 

nämnda insjö, det vill säga att lägenheten för all framtid har rätt att ensam disponera över 

sin sjöstrand vid insjön…” ansågs otvetydigt visa att syftet med avsöndringen var att till den 

skulle höra strand, uppgrundning och vatten. Avsöndringslägenheten Ström 1:6 skulle alltså 

innehålla vattenområde i enlighet med JB 1:5. Slutresultatet registrerades i september 2013. 

Förrättningskartan har inte ändrats, men i beslutshandlingarna gjordes ändringar som den i 

figur 20 nedan. 

 

Figur 20 - utdrag från beskrivning, aktbilaga BE1, akt 0117-11/71, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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 UTBREDNINGEN AV FASTIGHET MED GEMENSAMMA VÄGAR I HUDDINGE LISSMA 5.7

(0126K-15103) 

Vid en omfattande avsöndring i Lissma i Huddinge kommun år 1916 redovisades inte hur 

vägar och vatten skulle indelas i det som genom avsöndrandet blivit ett bebyggelseområde 

med småbruk (se avsnitt 3.7). Lantmäterimyndigheten initierade en fastighetsbestämning för 

att utreda frågan år 2009. Fastigheten som då skulle bestämmas var Lissma 4:1. Denna var 

stamfastighet till de 92 avsöndrade lägenheterna, och borde alltså utgjorts av det som återstod 

sedan lägenheterna avsöndrats till självständiga enheter. Vid fastighetsbestämning ägdes 

Lissma 4:1 av en vägförening och innehöll vägar.  

I avsöndringsakten fanns en karta över hela området och 2 av 92 kartor som förmodas har 

upprättas för lägenheterna. I områdeskartan hade man inte avsatt mark för vägar och vatten. I 

de två kartorna för enstaka lägenheter hade man vid arealberäkningen undantagit vägar inom 

lägenheterna, se figur 21; ”Den å kartan befintliga vägen ingår ej i lägenhetens areal”. Det 

fanns inte anledning att anta att man gjort på något annat sätt för de övriga 90 lägenheterna 

som avsöndrats för samma ändamål, vid samma tillfälle.  

 

Figur 21 - utdrag från karta ur akt 01-HUD-AVS1128, Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

Vid en genomgång av förrättningar som genom åren berört Lissma 4:1 fann förrättnings-

lantmätaren att man låtit vattnet höra enskilt till de avsöndrade lägenheter som hade strand. 

Vägar har vid flera förrättningar bestämts tillhöra Lissma 4:1, varpå de bildat delområden till 

fastigheten. I minst en förrättning hade dock väg inom en fastighets gränser ansetts tillhöra 

fastigheten med förklaringen att man vid tiden för avsöndringen inte brukade räkna med  

impediment (för ändamålet värdelös mark) i arealen.  

Förrättningslantmätaren bedömde att det på grund av oklarheterna kring vägarna inte fanns 

skäl att inte låta dem ingå i lägenheterna. De områden där vägen redan bestämts tillhöra 

Lissma 4:1 skulle bestå, och i fastighetsbestämningsbeslutet står att ”Lissma 4:1 består enbart 

av de 8 områdena som redovisats på förrättningskartorna, aktbilaga KA1-KA8. Exakta  

gränser för Lissma 4:1 mot angränsande fastigheter har inte bestämts i denna förrättning”.  
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 GRÄNS MELLAN HUDDINGE PANNÅN 3 OCH 4 (0126K-15296) 5.8

Pannån 3 och 4, tidigare Vistaberg 3:207 respektive 3:206, bildades vid avsöndring av  

30 lägenheter från Viggesta småbruk nr 71 år 1927 (se avsnitt 3.8). Till avsöndringsakten hör 

en karta där mått för gränserna är angivna.  

År 2010 ansökte Pannån 3s ägare om fastighetsbestämning för att få gränsen mot Pannån 4 

bestämd. Det framgår inte direkt av handlingarna, men Pannån 3 hade dessförinnan varit  

berörd av fastighetsreglering till den kommunala gatufastighet som gränsar till fastigheten, 

Vistaberg 1:1. I överenskommelse som skrivits med kommunen inför fastighetsregleringen 

stod att ”i samma förrättning skall återutsättning av övriga gränsmarkeringar kring fastig-

heten Pannån 3 utföras”. Handläggande förrättningslantmätare noterade i förrättnings-

handlingarna att det inte var möjligt eftersom gränserna inte var lagligen bestämda. 

Vid den därigenom föranledda bestämningen förklarade förrättningslantmätaren att vid fastig-

hetsbestämning av avsöndringsgränser ”i första hand gäller de rå och rör som av ålder  

ansetts utmärka gränsen (1 kap 4 § jordabalken)” och ”i andra hand har gränsen den  

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

antagas ha varit åsyftad (17 § lag 1970:995 om införande av nya jordabalken)”.  

Gränsen kunde beräknas med ledning av kartan och gränsmarkeringar i området. Efter ut-

stakning skrevs en överenskommelse om gränsens sträckning, se figur 22. 

 

 

Figur 22 - utdrag från överenskommelse, aktbilaga ÖK, och bilagd kartskiss, akt 0126K-15269, Lantmäterimyndighet-
ernas arkiv. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel resonerar författaren kring resultaten som presenterats i kapitel 2-5. Inlednings-

vis görs en analys om avsöndringsinstitutet, sedan om praxis och hantering. I anslutning till 

analysen av praxis och hantering analyseras de i kapitel 3 och 5 redogjorda avsöndrings- och 

fastighetsbestämningsakterna. Sedan analyseras osäkerhet i den valda metoden, och sist förs 

en allmän diskussion. 

 AVSÖNDRINGSINSTITUTETS UTVECKLING 6.1

Avsöndringsinstitutet har förändrats i samband med politik och samhälle i övrigt. Avsönd-

randet har haft en viktig roll, som ett enkelt och billigt alternativ och som ett snabbt sätt att 

tillgodose ökade behov av jorddelning. Avsöndrandet har också föranlett oklarheter och 

rättsosäkerhet i fastighetsindelningen och efterlämnat ett stort antal fastigheter med en otydlig 

bildningsåtgärd i sin historik.  

I äldre tider var argumenten mot fri jorddelning framför allt förankrade i statens ekonomiska 

intressen. När dessa inte i lika stor utsträckning var beroende av en kontrollerad fastighets-

indelning, samtidigt som behov av friare jorddelning framhävdes av liberalistiska tankar och 

krafter i politiken, släppte man på förbuden under det tidiga 1800-talet.  

Inom liberalismen fanns en stark tro på den individuella beslutsförmågan och på en fastighets-

indelning i första hand styrd av behov och efterfrågan. Särskilt den senare halvan av 

1800-talet kännetecknades av ökande avsöndringsmöjligheter och friare jorddelning. Detta 

fortsatte förbi sekelskiftet.  

Problem med jordbruket, bostadssituationen och försörjningen minskades på andra sätt under 

det tidiga 1900-talet och behoven att dela jorden fritt, snabbt och billigt syntes inte lika akuta. 

Parallellt avmattades liberalismen och de röster som länge talat för lagstiftning för högre rätts-

säkerhet, hållbar fastighetsindelning och hållbar fastighetsindelning fick gensvar i högre  

instanser.  

Kraven på handlingar och kontroll blev gradvis högre – det mest kända är förmodligen lag-

kravet på lantmäteritekniskt upprättad karta, 1917 – tills avsöndringsinstitutet ersattes med  

avstyckningsförrättningar från och med 1928.  

 PRAXIS OCH HANTERING I MODERN TID 6.2

Såsom praxis har utvecklats ska bedömning av avsöndrade fastigheter ske från fall till fall. 

Målet vid utredning av avsöndringar har blivit att bestämma syftet med överlåtelsen när den 

en gång gjordes. 

Praxis, både äldre sådan och i utslag från de senaste 10 åren, både framhåller och bekräftar att 

det inte finns stöd för absolut presumtion i frågan om vattentillhörighet, även om det efter-

frågats och varit på väg in i lagstiftningen några gånger. Oklarheter om vatten måste liksom 

de andra frågorna bedömas från fall till fall, med ledning ur 17 § JP och med avsöndringens 

syfte som eftersökt mål.  

De punkter som återgetts i avsnitten 4.3-4.4 är principiella ställningstaganden i praxis som 

ännu används och borde ge bra vägledning för förrättningslantmätare som ställs inför frågor 

om vatten och fiske. För andra frågor än vatten är mängden avgöranden i högre instans inte 

lika omfattande, men det finns inte stöd för presumtion heller där. Dock kan upprepas att s.k. 

andelsservitut i allmänhet inte har någon giltighet gentemot övriga delägare i en samfällighet. 
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Nedan sammanfattas och analyseras aktredogörelserna från kapitel 3 och 5. Ibland har man i 

förrättning tagit beslut som strider mot praxis. Eftersom överklagade förrättningar är över-

representerade i detta begränsade urval (för att få utlåtanden från flera instanser och visa på 

hur tolkningar kan skilja sig åt), bör det inte ligga till grund för generaliserade slutsatser.  

6.2.1 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING ULRICEHAMN VEGBY  

Denna avsöndring verkar ha skett från en privatperson till en annan. Köpebrevet från år 1914 

var relativt långt och utförligt, men det skrevs inget särskilt om vattenområden utanför den 

udde som avsöndrades. Udden var avskuren från stamhemmanet med en väg. Det stod att  

lägenheten begränsades i öster, söder och väster av sjön, samt att till den medföljde rätt till 

fiske i hela hemmanets fiskevatten. I köpebrevet framgår att gränserna blivit av lantmätare 

utmätta och utkäldrade. Karta fanns i arealbeviset i akten, daterat dagen efter köpebrevet. 

Denna var kopierad från ett laga skifte 1866 och arealuppgifter var beräknade ur laga skiftes-

kartan.  

År 2011 ansökte avsöndringslägenhetens ägare om fastighetsbestämning. Utredningen byggde 

på rätt lagrum, 17 § JP. Förrättningslantmätaren utgick från kartan eftersom den bedömdes ha 

stark koppling till köpebrevet. Gränsen bestämdes gå längs 1866 års strandlinje och vatten 

ingick följaktligen inte. Någon direkt hänvisning till karta finns dock inte i köpebrevet.   

Vid mark- och miljödomstolen resonerade man annorlunda. Man började där med att utreda 

om vatten skulle ingå eller inte. Föranlett av att stranden haft lägre värde för stammen än för 

avsöndringen och framför allt av att hela strandområdet inom ett ägoskifte hade avsöndrats 

bestämdes att vatten skulle ingått i avsöndringen. Gränserna skulle därför gå enligt  

1 kap. 5 § JB. Kartan, ursprungligen från laga skifte, visade inte tydligt eventuell gräns i 

strandlinje och kunde inte ges allt för stor vikt. Domstolen anförde också att praxis haft en 

generös inställning, och att formuleringar som ”begränsas av sjö” i praxis inte varit en entydig 

anledning att fråndöma en avsöndring vatten. 

Domstolsutslaget stämmer väl med praxis såsom den sammanfattats i listan i avsnitt 4.3.  

Man har avgjort i enlighet med punkt 2. Ett helt ägoskifte med strand eller hela strandområdet 

för ett ägoskifte har avsöndrats och 5. Vattenområde har utgjort liten nytta för stamfastigheten 

och/eller större nytta för avsöndringslägenheten. 

6.2.2 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING VELLINGE INGELSTAD 

Här avsöndrades två angränsande tomter, kanske tänkta för bostadsändamål. Köpebrev från 

1899 innehöll mer information om byggnader än själva områdets utformning, men kom-

pletterades med karta och arealuppgifter inför ansökan om lagfart och fastställelse långt  

senare, 1933. Åtminstone den ena avsöndringslägenheten hade vid det laget bytt ägare genom 

arv och försäljning. 

Fastighetsbestämning blev aktuell när man 2011 skulle fastighetsreglera inom den ena lägen-

heten och ansluta en ny gräns till avsöndringsgränsen. Förrättningslantmätaren tog då offici-

alinitiativ. Någon tvist förelåg inte mellan fastighetsägarna. Utifrån kartorna från 1933, som är 

tydligt måttsatta, kunde gränsen stakas ut och fastighetsägarna hade inget att erinra mot  

utstakningen.  

Denna fastighetsbestämning kan ses som ett relativt problemfritt exempel. Gränsen var oklar 

men fastighetsägarnas bild av hur den borde gått stämde väl med de kartor och mått som lagts 

till avsöndringshandlingen 1933. Hur dessa förhåller sig till syftet med avsöndringen 1899 har 

inte ifrågasatts. 
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6.2.3 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING VAXHOLM RINDÖ 

En trehörnig lägenhet invid en vik avsöndrades år 1885. Köparen var enligt köpekontraktet 

skeppare till yrket. En karta upprättades inför fastställelsen ett drygt halvår efter överlåtelsen, 

den är dock inte särskilt detaljerad. Hela stamhemmanets strand invid viken avsöndrades men 

något om vattenområdet nämns inte i köpekontraktet. Kartan erbjuder inte heller någon tydlig 

redovisning av vattnet. Området beskrivs som beläget i söder till Ramsö sund. I öster gränsar 

det till ”kronans kruthus”, en fastighet som år 1880 exproprierats från samma stamfastighet.  

Den avsöndrade lägenhetens ägare ansökte om fastighetsbestämning 2006 för utredning av 

gränserna mot stamfastigheten och expropriationslägenheten. I förrättningen bestämdes att 

vattnet utanför avsöndringen skulle ingå i denna, medan vattnet utanför expropriations-

lägenheten hörde till stamfastigheten. I inget av fallen framgick detta av köpehandlingarna, 

men man bedömde att expropriation – tvångsmässigt förvärv – inte kunde innefattat mer än 

vad som framgått, medan man för avsöndringen tog hänsyn till omständigheter från senare 

skiftesförteckningar, köparens yrke och rester av anläggningar vid stranden.  

Gränsen på land bestämdes gå längs ett gammalt staket som antydde innehav och vars sträck-

ning bedömdes stämma ganska väl med avsöndringshandlingarna. Rester av en slip ansågs 

enligt den ena fastighetsägaren tyda på att gränsen borde gå längre österut men detta var inte 

förenligt med handlingarna och inte otvetydigt. 

Frågan om vattentillhörigheten togs upp i fastighetsdomstolen. Där höll man med om att  

vattnet utanför avsöndringslägenheten ingått. Dessutom bestämdes vattnet utanför expropria-

tionslägenheten ingått, eftersom det också tillhört stamfastigheten när dess strand avsöndrats. 

Detta är förenligt med praxis när ett helt ägoskifte med strand eller hela strandområdet för ett 

ägoskifte har avsöndrats. Stamfastighetens nytta av vattenområdet utanför expropriations-

lägenheten, som den blev helt avskuren ifrån, får ses som mycket liten – särskilt i förhållande 

till Skepparen Nilssons nytta. 

Ännu en fastighetsbestämning inleddes 2012, då av gränserna kring vattenområdet. Där be-

stämdes gränsen mot expropriationslägenheten efter bedömd strandlinje året för expropriat-

ionen. Gränsen mot ett vattenområde i öster hade tillkommit 1868 och utgick därför från 

strandlinjen för den tiden. Vid båda dessa tillfällen hade vattenområdet alltså ännu varit stam-

fastighetens, eftersom avsöndringen ännu inte skett.  

Avsöndringens slutliga utformning innebär ett väl tilltaget vattenområde, och en areal som är 

mångdubbelt större än den i köpebrevet angivna landarealen. Det utgör ett intressant exempel 

på hur stor skillnad det kan bli, även om karta och dylikt har lagts till avsöndringsakten. Fallet 

tydliggör också vikten av att utreda förhållandena bakåt i tiden och vara medveten om hur de 

kan påverka resultatet. 

6.2.4 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING VAXHOLM TYNNINGÖ  

De två avsöndringarna i detta exempel har gjorts med knappt trettio års och en sjös mellan-

rum. Den ena är gjord innan och den andra efter det att kartkraven tillkom 1917, men i  

ingendera av akterna finns karta. I den senare avsöndringen hänvisar man dock till av-

söndringskartan i köpebrevet. Till den äldre avsöndringen finns arealbevis. 

För den äldre avsöndringen står i köpebrevet att fiskevatten och strandrätt överlåtes med  

lägenheten. För den yngre nämns inte vatten alls, förutom ”gränsande … i norr till Stora 

Marn” (sjön).  

Den äldre avsöndringens ägare ansökte om bestämning av gränser på land och i vatten 2011. 

Den yngre avsöndringen blev också berörd. Inledningsvis konstaterade förrättningslant-
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mätaren, utifrån tydliga gränsdragningar på en äldre laga skifteskarta, att vattnet tillhört stam-

fastigheterna vid avsöndringarna. Med grund i detta och i att praxis i Stockholmsområdet haft 

generös inställning fick de båda avsöndringarna anses ha vattenområde.  

I förrättningshandlingarna nämns inte formuleringen om fiskevatten och strandrätt i den äldre 

avsöndringens köpebrev. ”Fiskevatten” behöver inte innebära vattenområdes övergång, se 

avsnitt 4.4. I ett rättsfall har förbehåll av fiskevatten inneburit att vatten, men inte fiske, sålts. 

Att fiskevatten här har sålts med avsöndringen skulle då kunna tolkas som att vatten inte 

ingick. Det är dock svårt att veta om just dessa avtalsparter menade vatten och fiske eller bara 

fiske, när de skrev fiskevatten. Avsöndringen var mycket stor och innehöll en stor del av 

stamfastighetens strand. Starka argument för att avsöndringen inte skulle fått vattenområdet 

saknades. 

Huruvida praxis i just Stockholmsområdet skiljer sig från övriga landet kan utredas närmre. 

Praxis har i vilket fall varit generös generellt i landet.  

6.2.5 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING NORRTÄLJE BLIDÖ-BODA  

I köpebrevet till denna avsöndring hänvisades en av lantmätare upprättad karta, som dock inte 

lagts till akten. Detta borde inte vara allt för vanligt för avsöndringar som liksom denna är 

från 1910 och alltså innan kartkravet, men verkar ha varit sed åtminstone i detta område.  

Kartan verkar dock ha varit i fastighetsägarens hand, eftersom den bifogades ansökan inför 

fastighetsbestämningen. Tyvärr finns den inte bilagd i den akten heller. Av redogörelsen vid 

bestämningen och senare i domstol framgår i vart fall att  två gränser enligt kartan var paral-

lella och raka, med 40 meters avstånd. 

Vid ett följande laga skifte 11 år efter avsöndringen redovisades gränserna som raka och  

parallella mot varandra. Vid fastighetsbestämning, inledd 2009, bedömde förrättningslant-

mätaren att gränserna vid skiftet blivit lagligen bestämda. Man utgick då från 1 kap. 3 § JB, 

vilken innebär att för i laga ordning utmärkt gräns gäller gränsernas läge enligt kvarvarande 

markeringar framför handlingarna. Gränsen bestämdes gå längs resterna av ett staket. Den 

part, som därigenom fått en lite större fastighet än avsöndringshandlingarna antytt, över-

klagade förrättningen. 

I mark- och miljödomstolen konstaterades att gränserna inte var i laga ordning bestämda.  

Avsöndringslägenhetens innehåll hade nämligen inte ändrats i skiftet. Man skulle alltså utgått 

från 17 § JP, och då lämnade avsöndringshandlingarna inte utrymme för någon annan be-

dömning än att gränserna var raka och parallella. Lantmäteriets beslut kunde dock inte ändras 

eftersom det skulle vara till den klagandes nackdel. 

I det här fallet har man vid bestämningen felaktigt antagit att gränserna var i laga ordning, och 

därför hamnat i fel lagrum. Skillnaden mellan bestämning enligt 1 kap 3 § JB jämfört med 

17 § JP kan bli betydande.  

6.2.6 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING ÖSTERÅKER STRÖM  

Vid avsöndringen av en lägenhet vid en insjö 1911 skrevs i köpebrevet noggrant ned vad som 

skulle ingå, vad gäller rättigheter. Där står bland annat ”att lägenheten för all framtid har rätt 

att ensam disponera över sin sjöstrand vid insjön”. Själva vattnet i insjön nämndes dock inte 

ordagrant. Karta har hänvisats till men har inte lagts till akten.  

Vid en förrättning bland angränsande fastigheter uppstod behov att fastighetsbestämma  

avsöndringsfastigheten. I förrättningen undersökte man dess stamfastigheten. Från den hade 

flera fastigheter avsöndrats, men enligt förrättningslantmätaren hade vatten aldrig nämnts i 
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avtalen och inte skulle gjort det heller denna gång. Fastighetsgränsen mot vattenområdet  

bestämdes gå längs äldre strandlinje. Bestämningen överklagades. 

I mark- och miljödomstolen tog man fasta på köpebrevet och formuleringen ovan, och ansåg 

det otvetydigt att syftet med avsöndringen var att strand vid insjön för alltid skulle ingå. Detta 

föranleder att uppgrundning och därmed vattenområde ingått. Här bedömde man alltså det 

framgick av avsöndringshandlingen att vattenområde varit menat att ingå.   

6.2.7 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING HUDDINGE LISSMA  

Som nämnts i kapitel 2 var avsöndring ett användbart instrument för att snabbt och billigt dela 

upp stora områden till små fastigheter för att bebyggas med egnahem. Det skedde till exempel 

vid bildande av småbruk i Lissma i Huddinge kommun 1916.  

Inför detta upprättades en karta över hela området och separata kartor för de 92 avsöndrade 

lägenheterna. Relationen till områden som inte uppenbart ingick i lägenheterna – vattendrag 

och vägar – framgick inte av akten. På de små kartorna framgår att vägar inte inräknades i 

arealen, men huruvida de ingick i fastigheten som sådan är oklart.  

Vid fastighetsbestämning av den resterande stamfastigheten sökte man reda ut frågan om 

vägar. Man verkar ha bestämt i enlighet med uppfattningen i praktiken. De vägområden som 

redan uppfattades tillhöra restfastigheten bestämdes till den, medan vägar inom lägenheterna 

bestämdes tillhöra dem. Man fann inte tillräckligt stöd för att bestämma varken att alla vägar 

skulle ägas av lägenheterna eller att alla vägar skulle höra till restfastigheten, som då ägdes av 

en vägförening. 

Vid den aktuella avsöndringen tillskapades ett nittiotal fastigheter. Det var ett effektivt sätt att 

bilda ett stort antal fastigheter, men tyvärr kvarstår därigenom ett stort antal fastigheter för 

vilka gränserna är oklara och eventuella rättigheter och gemensamma nyttor osäkra. Kartor för 

de enskilda lägenheterna verkar ha upprättats, men de har dessvärre har bara två sådana be-

varats i akten. 

Fallet illustrerar problem som kunnat uppstå på grund av extensivt jorddelande med otydlig 

redovisning.  

6.2.8 AVSÖNDRING OCH FASTIGHETSBESTÄMNING HUDDINGE VISTABERG 

Även här har avsöndring använts för bildande av småbruk. I denna avsöndringskarta från 

1927 är dock redovisningen mycket tydligare än i den ovanstående. Antalet avsöndrade  

lägenheter är ett trettiotal. För samtliga, och för vägarna i området, är måtten tydligt angivna i 

kartan som dessutom finns i akten.  

För en gräns mellan två av de avsöndrade lägenheterna gjordes en fastighetsbestämning.  

Utifrån kartan och gränsmarkeringar i omgivningen kunde förrättningslantmätaren staka ut 

gränsen, vartefter fastighetsägarna tecknade en skriftlig överenskommelse om dess sträckning. 

Denna metod tycks vara vanlig när gränserna är tydligt redovisade och kan stakas ut, och det 

inte föreligger tvist. En mer kvantitativ fallstudie skulle kunna undersöka det närmre. 

I redogörelsen för denna bestämning har förrättningslantmätaren skrivit att gränserna i första 

hand bestäms utifrån rå och rör som ansetts utmärka gränsen enligt 1 kap 4 § jordabalken, och 

i andra hand utifrån handlingar, innehav och andra omständigheter enligt 17 § JP. Författarens 

uppfattning är snarare att 17 § JP såsom specialbestämmelse om fastighetsgränser som  

tillkommit genom äldre överlåtelser, gäller istället för 1 kap 4 § jordabalken.  
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 OSÄKERHETSANALYS 6.3

Viktigt att ha i åtanke är att man vid historiska undersökningar aldrig kan vara helt säker på 

att man funnit all information. Dels är inte allt bevarat, dels kan det vara svårt att hitta. Det 

måste tas i åtanke att den information som hittas kanske inte är fullständigt representativ för 

verkligheten.  

Rapporten och dess litterära källor bygger i mångt och mycket på lagtext, förarbeten, doktrin 

och prejudikat. Rättskällor är inte alltid korrekta beskrivningar av verkligheten, utan beskriver 

medel för att reglera företeelser i verkligheten. Studier av samhällshistorisk facklitteratur och 

annan beskrivande litteratur skulle kanske ge en annan bild av jorddelandet, förbudens verkan 

och avsöndringsinstitutets kopplingar till samhället i sin samtid. 

Delar av den studerade litteraturen erbjuder modernare översättningar, förklaringar och  

beskrivningar av äldre lag. Detta har förenklat informationsinsamlingen, men också påverkat 

informationen och möjligheten att tolka innebörd och syften, då någon annan redan gjort  

tolkningen. Detta är förstås både positivt och negativt – grövre feltolkningar kan undvikas 

eftersom någon har förklarat och moderniserat materialet, men denna någons eventuella  

feltolkningar fortlever. Litteraturen ifråga är ändock så välrenommerad att den bedöms som 

tillförlitlig. 

Fallstudien är begränsad i sin omfattning och tänkt som illustration till bestämmelser och 

praxis. Urvalet är inte statistiskt representativt.  

 DISKUSSION 6.4

Både de ökade möjligheterna att avsöndra och det senare borttagandet av avsöndringen som 

fastighetsdelningsinstitut var samhällsnyttigt motiverade. Det som genom århundradena  

förändrades var behoven, och värderingar om vad som var samhällsnyttigt och inte. Genom 

hela avsöndringshistoriken verkar institutet ha varit omdiskuterat. Det var billigt och enkelt 

för fastighetsägarna men svårt att kontrollera. 

På kortare sikt och för de individer som utgjorde parter hade avsöndring många fördelar, och 

användes flitigt. På längre sikt fick det konsekvenser och än idag är äganderätten till av-

söndringslägenheter belagd med osäkerhet, där nuvarande ägare kan tro sig äga områden som 

aldrig ingått, eftersom gränser och redovisning varit opålitliga. Det kan tänkas ha varit svårt 

att ta bort ett jorddelningsinstitut som var så bekvämt för fastighetsägare. Förslag som gjorde 

förfarandet dyrare för gemene fastighetsägare möttes av protester. Samhällsnyttan i ökad 

rättssäkerhet och stärkt äganderätt bedömdes dock överväga kostnadsökningen.  

Fastighetsindelningen ska vara långsiktigt hållbar. 

Avsöndringar skedde över hela landet och det viktigaste dokumentet när de behöver hanteras i 

modern tid – överlåtelsehandlingen – sköttes av fastighetsägarna själva. Det är naturligt att 

handlingarna har kommit att se olika ut och att de ofta saknar den information som hundra år 

senare eftersöks. Varje avsöndring är unik, och såsom praxis har utvecklats ska bedömningen 

ske från fall till fall. 

Studien har visat på variationer i praxis hos domstolarna. Man bör dock inte utifrån detta här-

leda någon praxis för avsöndringar som sådana vid olika årtal. Avsöndringsprocessen sköttes 

som sagt av individuella fastighetsägare. Att var och en av dessa skulle hållit sig uppdaterad 

på domstolarnas rådande praxis verkar långsökt. 

Att avsöndringar ofta skett utan samband med varandra och inte strikt kan passas in i någon 

mall, gör förstås prövningen svår. Det hade man insett redan innan avsöndringsinstitutet togs 

bort, då framtida ovisshet var en av anledningarna. Att i enlighet med hur lagstiftningen nu är 
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utformad eftersöka syftet med överlåtelsen är förmodligen det mest rättvisa sättet att i efter-

hand bestämma avsöndringars innehåll, men det innebär också att det inte finns enkla, gene-

rella svar att finna.  

De slutliga utslagen i de redovisade fastighetsbestämningarna stämmer i huvudsak med 

praxis. I de överklagade fallen, där det slutliga utslaget kommit från domstol, har dessförinnan 

slutsatserna i förrättningsskedet ibland stämt sämre med praxis. Urvalet är som sagt alldeles 

för litet för att dra några generella slutsatser utifrån detta, men det visar ändå att det blir fel i 

förrättningar ibland. Mer kvantitativa studier skulle kunna utreda den praktiska hand-

läggningen av avsöndrade fastigheter närmare. 

Avsöndringar är ett talande exempel på hur kortsiktiga, billiga lösningar kan orsaka problem 

på längre sikt. Likväl var de till hjälp – åtminstone på kort sikt – i situationer där just snabba, 

billiga lösningar behövdes.  
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7 SLUTSATSER 

I det följande sker återkoppling till arbetets initiala frågeställningar. Frågeställningarna var; 

 Hur har avsöndringsåtgärden och dess tillåtlighet förändrats över tid, och varför? 

 Har rättstolkning och hantering av avsöndrad mark ändrats med tiden, särskilt vad  

gäller gränser samt rätt till vatten och fiske? 

 Vilken tolkning är den som gäller nu och hur är den kopplad till historiken? 

Därefter beskrivs i korta några förslag på vidare forskning. 

 AVSÖNDRINGSÅTGÄRDENS FÖRÄNDRING ÖVER TID 7.1

Den första frågeställningen är besvarad i detalj i kapitel 2. Nedan följer bara en mycket kort-

fattad sammanfattning med fokus på incitament snarare än lagar och förordningar. En grafisk 

tidslinje med lagar och förordningar samt betydande samhällsförändringar finns i bilaga 1.  

Under den större delen av tiden sedan jordägande blev någorlunda kontrollerat och definierat 

har jordavsöndring och liknande metoder att dela jord varit förbjudet eller belagt med  

inskränkningar. Det historiskt tydligaste motivet har varit att inte störa beskattningen av jord 

på landsbygden.  

Med tiden har förändringar i samhället skapat potentiella nyttor i ökad tillåtlighet. Folket och 

levnadssituationen i Sverige har krävt förändring. Politiska vågor har varit viktiga för av-

söndringsinstitutets utveckling. Jordavsöndrandet användes som lösning på flera akuta  

problem men blev med tiden orsak till andra.  

När problemen på längre sikt bedömdes bli större än nyttorna avskaffades avsöndrings-

institutet och ersattes av det ännu aktuella avstyckningsinstitutet. Jorddelning blev på så vis en 

mycket mer kontrollerad verksamhet, som nästan uteslutande sköttes med hjälp av lantmäteri-

myndigheten.   

 HANDLÄGGNING AV AVSÖNDRADE FASTIGHETER  7.2

Svar på både den andra och den tredje frågeställningen, om den nutida tolkningen och vägen 

dit, återges i ett sammanhang nedan. 

Avsöndringar måste hanteras från fall till fall. Överlåtelsehandlingarna och omständigheterna 

kring avsöndringar varierar, vilket gör det svårt att generalisera kring avsöndringsinstitutet. 

När gränserna för en avsöndrad lägenhet ska bestämmas tillämpas 17 § JP, enligt vilken  

överlåtelsehandlingar, innehav och andra omständigheter är avgörande. Syftet med över-

låtelsen ska eftersökas, och ska ges större vikt än senare tillkomna arealbevis och kartor om 

motsägelser finns dem emellan. Detta lagstiftade ställningstagande är härlett ur praxis. 

Överenskommelser om gränsers sträckning vid fastighetsbestämning ska vara skriftliga. 

Överenskommen sträckning får inte avvika väsentligen från gränsens rätta läge, och ska  

stakas ut innan överenskommelse tecknas. Gränsens rätta läge måste följaktligen utredas  

innan man tecknar överenskommelse.  

Samfällighetsandelar har kunnat avsöndras, liksom bestämda områden av samfällda ägor. 

Servitut inom stamfastigheters samfällighetsandelar har inte haft verkan mot övriga delägare i 

samfälligheten, men varit giltigt som ett avtal mellan parterna (köparen och säljaren). Servitut 

som upplåtits i samband med jordavsöndring är avtalsservitut, och lyder under 7 kap. JB.    
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Vattentillhörighet är den fråga som orsakat flest oklarheter. I perioder har domstolarna sällat 

sig till en presumtionsregel om att stamfastighetens vatten alltid följde avsöndring av strand-

område, men andra perioder har man också lutat åt negativ presumtion. Det har inte ansetts 

finnas tillräckligt stöd för att lagstifta om presumtion åt något håll, och sedan bildandet av 

jordabalken har man i praxis konstaterat att någon presumtionsregel inte finns i ämnet.  

Domstolarna har dock ofta dömt till avsöndringens fördel och det finns några principfall som 

generellt medfört vatten till avsöndringen. Vatten kan anses ha ingått vid avsöndringen om 

vattnet tillhörde stamfastigheten och; 

1. Det framgår av avsöndringshandlingen att i avsöndringslägenheten ingår vatten-

område.  

2. Ett helt ägoskifte med strand eller hela strandområdet för ett ägoskifte har avsöndrats.  

3. Strandområdet har uppkommit genom uppgrundning, utfyllnad eller landvinning och 

använts oklandrat.  

4. Vattenområde har varit en förutsättning för avsett ändamål med avsöndringen.  

5. Vattenområde har utgjort liten nytta för stamfastigheten och/eller större nytta för av-

söndringslägenheten.  

6. Avsöndringen har vid laga skifte fått strandområde. 

Principfall för rätt till fiske har på motsvarande sätt utvecklats i praxis. Rätt till fiske kan  

anses ha ingått vid avsöndringen om; 

1. Stamfastigheten hade enskilt fiske eller andel i samfällt fiske och avsöndringshand-

lingen ger lägenheten rätt till fiske.  

2. Stamfastigheten hade enskilt vatten till vilket fisket varit bundet, och vattnet följde av-

söndringen.  

3. Avsöndringen består enbart av andel i samfällighet eller oskiftat område.  

4. Avsöndringen är egentligen en andelsfastighet, som fått viss andel i hela stamhemma-

net och då erhållit motsvarande andel i eventuella rättigheter, t.ex. fisket.  

 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 7.3

Den här undersökningen har varit av översiktlig och historisk karaktär. Det finns gott om ut-

rymme för djupare och smalare studier med koppling till jordavsöndringar. 

Statistiska analyser saknas. Till exempel skulle undersökningar av mängden ännu ej lagligen 

bestämda gränser eller mängden ännu levande avsöndrade fastigheter som ej berörts av nyare 

åtgärder visa på att det finns osäkra faktorer i fastighetsindelningen. Syns dessa i Lant-

mäteriets och kommunernas registerkartor och annan allmän information? Borde de göra det?  

Avsöndringsinstitutet användes för att enkelt ordna mindre bostäder till arbetare och mindre 

bemedlade familjer, men den låga kontrollen fick negativa följder. Enligt förslag från rege-

ringen den 6 februari 2014 ska det bli möjligt att bygga beboliga hus som komplement-

byggnader, utan traditionell bygglovsprövning och med undantag från planbestämmelser. Hur 

ankknyter risker och fördelar med ”Attefallshusen” till svensk fastighetshistoria? 

För hantering av avsöndrade fastigheter skulle djupare och bredare fallstudier, statistiska 

undersökningar och/eller enkätstudier vara till nytta. Även andra förrättningar än fastighets-

bestämning är viktiga att ta i åtanke. Hur gör när man ska vidta fastighetsbildningsåtgärder på 

en avsöndrad fastighet?  Tillämpas 17 § JP som den ska?  

Gör man fastighetsbestämningar i lämplig omfattning? Hur ofta tas officialinitiativ? Hur för-

håller sig kostnaden för bestämningen till kostnader för framtida ovisshet om fastighetens 

beskaffenhet?   
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enligt 18 § JP (Mark- och miljööverdomstolen den 2011-05-04). 
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NJA 1935 s 456. 

NJA 1936 s 606. 

NJA 1940 s 239. 

NJA 1945 B 1334. 

NJA 1949 s 41. 



 

  

59 

NJA 1951 s 669. 

NJA 1954 s 380. 
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Bilaga 1 – Tidslinje för avsöndringsinstitutet   1 (3) 

 

 

 

 

 

 

1220 

•Landskapslagarna 
skrevs ned 

1350 

•Magnus Erikssons 
landslag skrevs ned 

1442 
•Christoffers 

Allmänna 
Landslag 

sent 1400-tal 
•Troligen förbud mot 

hemmansklyvning och 
avsöndring 

1673 och 1677 

•Kungliga plakat med förbud 
mot skattskyldig jords delning; 

•Retroaktiv verkan 

•Avsöndring återföll på 
stamhemmans begäran 

•Undantag om urminnes hävd, 
eller skada på verksamhet 

1628 

•Anders Bure grundar 
lantmäteriverket 

1500-1600-tal 

•Feodalsamhällets starkaste tid 
Inskränkningar mot 
skattbönders rätt till sin jord 

1720 

•Stormaktstid blir 
frihetstid 

1700-tal 

•Jorddelningen 
ökar 

1736 

•1734 års lag träder i kraft; 

•Lagrevision 

•Upprepning av förbud mot 
delning av skattskyldig jord 

1750-tal 

•Faggot driver 
igenom Storskifte 
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1803-1807 

•Enskiftesförordningar 

•Rätt för enskiftat 
hemman att avsöndra 

•Högst 1/10-del 

•Minst 4 tnl 

•Avgäld fastställes 

1789 

•Skatteköpsförordning; 

•Klasskillnader minskas 

•Skattbönderna får 
tillbaka sina rättigheter 

1762 och 1767 

•Påminnelser om förbuden 

•Blir samtidigt lättare att 
avsöndra inom familj 

Tidigt 1800-tal 

•Ekonomisk depression 

•Fysiokratism och liberalism förespråkar 
småbruk och enskildas rätt att äga sin egen 
jord 

1827 

•Förordning om grunder och villkor för 
hemmansklyvning och jordavsöndring 

•Utsläckte förbuden från 1670-talet 

•Högst 1/10-del 

•Minst 4 tnl (6 i Norrland, ½ nära stad) 

•Odlad mark 

•Formlig enhet, skild från hemmans-byggnad, 
med noga bestämda gränser 

•Mantalssättning 

1864 

•Minimiareal togs 
bort 

•Regel om 
formlighet och 
läge togs bort 

1858 

•Förordning från 1853 
upphävs 

•Minst 2 tnl (3 i Norrland) 

•Avsöndring av odaläng 

1853 

•Tillägg till 
föreskrifterna 

•Besittningskrav 
innebar förbud 

1829 

•Kunglig 
förordning 

•Frälsehemman 
och säteri fick 
avsöndras 
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1881 

•förordning angående 
hemmansklyvning och 
avsöndring 

•Max 1/5-del 

•Ökad rätt att mantalssätta 

•Högre krav på handlingar 

1896 

•HKL 

•Mantalssättning bort 

•Avgäldsprövning bort 

•Max 1/5-del 

•Bättre register 

•Bara lagfart om fastställd  

1905 

•Avgäldsskyldigheten utgår 

1914 

•Emigrationen minskar 

1908 

•Jordregisterförordning 

•Registreras som  
självständiga fastigheter 

Tidigt 1900-tal 

•Egnahemsrörelsen växer 

1917 

• Kartkrav 

1920-tal 

•Teknisk utveckling hjälper 
jordbruket 

1928 

•Jorddelningslagen 

•Avstyckning ersätter 

•Äldre avsöndrad lott kan 
lagfaras och fastställas 



  

 

 

Bilaga 2 – Begreppsförklaring     

Samtliga förklaringar är direkt citerade från Nationalencyklopedins webbsida, www.ne.se, 2014-06-04.   

Bystämma ”Sammankomst av delägarna i en by.” (Citat http://www.ne.se/lang/bystämma) 

Egnahemslån ”Statliga lån som 1905–48 utgick till mindre bemedlade familjer för att stödja 

deras köp av antingen enbart bostad eller bostad förenad med jord- eller skogs-

bruk i syfte att motverka utflyttning från landsbygden och öka landets självför-

sörjning på jordbruksprodukter. Lånen finansierades med medel från den stat-

liga Egnahemslånefonden. Efter 1948 blev egnahemslån benämning på lån med 

viss kapitalsubvention som utgick för ny- och ombyggnad av en- och tvåfamiljs-

hus.” (Citat http://www.ne.se/egnahemslån) 

Enskifte ”Jordskiftesreform i slutet av 1700- och början av 1800-talet; sammanföring av 

flera jordegendomar till en enda enhet, ett enda skifte.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/enskifte) 

Feodalism ”Term inom historisk forskning som syftar på olika företeelser. Vanligen åsyftas 

med feodalism det medeltida länsväsendet och relationen mellan herre och va-

sall. I bredare bemärkelse avses samhällssystemet i det medeltida Väst- och Mel-

laneuropa. Inom historiematerialismen är feodalismen det produktionssätt som 

föregår kapitalismen och som utmärks av att bönderna avkrävs en ränta i form 

av arbete, naturaprodukter eller pengar.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/feodalism) 

Fogde ”En i Sverige sedan 1290-talet använd beteckning för vissa ämbetsmän hos 

kungen och senare hos enskilda stormän. En fogde ansvarade för förvaltning av 

och uppbörd från ett visst geografiskt område eller viss verksamhet, t.ex. landbo-

fogde, gårdsfodge och gruvfogde. Termen lever kvar i ämbetstiteln kronofogde.” 

(Citat http://www.ne.se/kort/fogde) 

Frälsehemman ”Hemman som före grundskatternas avskrivning 1901 genom frihet från 

grundskatt till kronan intog en särställning.” (Citat 

http://www.ne.se/frälsehemman) 

Häradshövding ”Tidigare benämning på häradets lagfarna domare.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/häradshövding) 

Häradsrätt ”Underrätt på landsbygden och i vissa städer fram till 1971 då tingsrätter inför-

des” (Citat http://www.ne.se/kort/häradsrätt) 

Hävd ”Sedvänja eller förhållande som länge varit förhärskande.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/hävd/1355649) 

Inäga ”Inägomark, i det äldre bondesamhället mark som hägnats (med gärdsgård eller 

mur) till skydd mot boskapens intrång. Inägomarken bestod av åker, äng, träd-

gårdsland och s.k. kålgårdar. 

I modernt språkbruk kallas ibland äldre uppodling på utmark eller i skog också 

för inäga.” (Citat http://www.ne.se/lang/inäga) 

Jordebok ”Förteckning över jordegendomar, andra fastigheter och ekonomiska tillgångar 

samt den årliga avkastning som skulle utgå från dessa till jordägaren eller kro-

nan. En jordebok var utgångspunkt för lantmäteriets jord- och fastighetsregis-

ter.” (Citat http://www.ne.se/kort/jordebok) 

Kameral ”(medeltidslat. camera´lis, av ca´mera, i betydelsen 'skatt- eller räntekammare'), 

Avseende statens finansväsen och förvaltning, särskilt jordegendom.” (Citat 

http://www.ne.se/lang/kameral) 

Kappland ”Gammalt svenskt areamått. 1 kappland = 1/32 tunnland ≈ 154 m
2
. Detta skulle 

motsvara arean för en kappes utsäde.” (Citat http://www.ne.se/kappland) 

Kronojord ”Benämning i äldre jordeböcker på dels den jord som från urminnes tider till-

hörde kungen och kronan, dels också den jord som vid reformationens genomfö-

rande indrogs från kyrkan till kronan.” (Citat http://www.ne.se/lang/kronojord) 

Laga skifte ”Skiftessystem för jord vilket infördes genom 1827 års skiftesstadga.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/laga-skifte) 



  

 

 

Mantal ”Hemmantal, i äldre tid ett besuttenhetsmått till grund för beskattning.” (Citat 

http://www.ne.se/kort/mantal) 

Odaljord ”Äldre benämning på den jord till vilken bonden, odalbonden, hade full ägande-

rätt.” (Citat http://www.ne.se/kort/odaljord) 

Rådstuga ”Tidigare ett beslutande organ i de svenska städerna. I dess överläggningar och 

beslut fick som regel alla röstberättigade deltaga. När man 1862 började införa 

stadsfullmäktige i städerna, inskränktes allmänna rådstugans befogenheter. Med 

1953 års kommunallag, som trädde i kraft 1955, avskaffades den helt, liksom 

dess motsvarighet i landskommunerna, kommunalstämman.” (Citat 

http://www.ne.se/allmän-rådstuga) 

Rågång ”Rågata, tidigare benämning på gräns mellan byar och kring hemman eller på 

fastighet som inte ingår i en by.” (Citat http://www.ne.se/kort/rågång) 

Skattejord ”Tidigare benämning på sådan jord som ägdes av fria bönder och för vilken de 

betalade skatt” (Citat http://www.ne.se/kort/skattejord) 

Solskifte ”I Östgötalagen även laga läge, ett i främst östra Sverige och Finland tillämpat 

medeltida system för fördelning av mark i ett skifteslag. Solskifte innebar utlägg-

ning av en bytomt, i vilken rektangulära gårdstomter lades ut till enkel eller dub-

bel radby. Från Magnus Erikssons landslag 1350 var solskiftet den lagliga skif-

tesreformen i Sverige, men det kom i praktiken aldrig att genomföras utanför de 

ursprungliga provinserna.” (Citat http://www.ne.se/kort/solskifte) 

Storskifte ”En från bl.a. England inspirerad jorddelningsreform som ytterst syftade till 

förbättring av jordbruket genom upplösning av byarna med deras ägoblandning 

och bundna driftsystem. Storskifte, som infördes i mitten av 1700-talet, kom att 

medföra endast en omskiftning av åker och äng till färre, större tegar. Från 1783 

kunde en enskild gård begära fullständig separation och utflyttning från byn, ett 

förebud till enskiftet 1803.”  (Citat http://www.ne.se/kort/storskifte) 

Säteri ”Sätesgård, äldre, stor och välbyggd lantgård i allmänhet. Tidigare (t.o.m. 1800-

talet) lantegendom ägd och bebodd av frälseman och befriad från skatter (säteri-

frihet). Även huvudgård i godskomplex av spridda frälsegårdar kan benämnas 

säteri. ”(Citat http://www.ne.se/kort/säteri) 

Tegskifte ”Sammanfattande benämning på de gamla formerna för uppdelning - i regel i 

smala remsor, tegar - av åker och äng mellan de olika gårdarna i byarnas ge-

mensamma gärden. Tegarna låg i ägoblandning, dvs. de låg mer eller mindre 

systematiskt blandade och brukades individuellt av sina ägare i en för byalaget 

gemensam årsrytm. Solskiftet var en systematisk form av tegskifte. Tegskiftet, 

som var gängse före reformerna på 1700- och 1800-talet, gav gårdarna del i 

byns alla olika markslag och jordmåner. Först med enskiftet och laga skiftet 

vägdes vid jordskifte jordens bördighet mot ytans storlek. ”(Citat 

http://www.ne.se/lang/tegskifte) 

Torp ”Bebyggelsebenämning som genom tiderna haft olika innebörd. Under medelti-

den kallades en gård som anlagts på byns mark men avskilts som en självständig 

enhet för torp eller avgärdatorp. Från 1600-talet kom termen att beteckna även 

en mindre jordbrukslägenhet, oftast belägen på enskild mark, vars nyttjanderätt 

upplåtits åt en brukare som gjorde dagsverken eller annan tjänst åt markägaren. 

Under 1800-talets slut och 1900-talets början ersattes dagsverksskyldigheten 

med penningarrende i många fall, och större torp blev ofta arrendegårdar.” 

(Citat http://www.ne.se/kort/torp) 

Tunnland ”Areamått, ursprungligen den areal som en tunna utsäde räckte till. Dess storlek 

har varierat, men ett sentida mått är ca 4 936 m
2
 eller nära ett halvt hektar.” 

(Citat http://www.ne.se/kort/tunnland) 

Utäga ”Samlingsbenämning på skogsmark och impediment (obrukbar mark) i motsats 

till inäga, dvs. åker, trädgård, tomtmark och äng.” (Citat 

http://www.ne.se/lang/utäga) 

 


