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Abstract 

Property formation is in principle an individual matter for the property owners. The starting 

point in the Real Property Formation Act (FBL) is therefore that most property formation 

measures shall be based on voluntariness. However, some property formation measures can 

be done without consent from the concerned property owners and rights holders. This does 

not occur at least at property reallotment. 

 

It is obviously a very big impact on the ownership to be forced to abstain or grant land. In 

order to protect the interested parties against unjustified interference with the ownership, there 

are a number of provisions in Chapter 5, 4-8 §§ FBL that must be satisfied in all compulsory 

property reallotment measures. These provisions require, among other things, profitability and 

efficiency in the execution at each property reallotment measure where not every interested 

party agree on the implementation of the measure. These provision mainly protects individual 

interests and is applied in addition to the provisions for the protection of public interests in 

Chapter 3. FBL 

 

This bachelor thesis aims to clarify how the provisions in Chapter 5, 4-8 §§ FBL should be 

interpreted. In order to do so, an analysis of 150 court cases has been made. Of these, 74 court 

cases that were deemed particularly relevant have been selected and presented in the essay. In 

addition, bills and legal writing have been studied. Afterwards, the court cases have been 

analyzed in order to find patterns in the court´s decision. 

 

The sections have been analyzed from several aspects and several conclusions have been 

drawn. Among these may be mentioned in particular that the consideration of Chapter 5, 

section 4, paragraph 1  FBL and Chapter 5, section 5, paragraph 1 FBL should be done 

regardless of who is currently the property owner. However, when considering Chapter 5, 

section 6, paragraph 2 FBL and Chapter 5, section 8 FBL, account can be taken to individual 

circumstances of the current property owner. 
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Sammanfattning 

Fastighetsbildning är i princip en enskild angelägenhet för fastighetsägarna. Utgångspunkten i 

FBL är därmed att de flesta fastighetsbildningsförrättningar ska bygga på frivillighet. Trots 

det kan vissa fastighetsbildningsåtgärder genomföras tvångsvis, dvs. utan medgivande från 

enskilda fastighetsägare och rättighetsinnehavare. Detta förekommer inte minst vid 

fastighetsreglering.  

 

Det är naturligtvis ett mycket stor ingrepp i äganderätten att tvingas avstå eller upplåta mark. 

För att skydda sakägarna mot omotiverade ingrepp i äganderätten finns därför ett antal villkor 

i 5 kap. 4-8 §§ FBL som måste vara uppfyllda vid all tvångsvis fastighetsreglering.  Dessa 

bestämmelser ställer krav på bland annat lönsamhet och utformning vid all fastighetsreglering 

där inte varje sakägare är överens om regleringens genomförande. Villkoren skyddar 

huvudsakligen enskilda intressen och tillämpas vid sidan av bestämmelserna till skydd för 

allmänna intressen i 3 kap. FBL 

 

Detta kandidatexamensarbete syftar till att klargöra hur villkoren i 5 kap 4-8 §§ FBL ska 

tolkas. För att uppnå detta syfte har en analys av 150 rättsfall gjorts. Av dessa har 74 rättsfall 

som ansetts vara särskilt relevanta valts ut och presenterats i uppsatsen. Dessutom har 

förarbeten och juridisk doktrin studerats. Rättsfallen har sedan analyserats utifrån förarbetena 

och den juridiska doktrinen i syfte att finna mönster i domskälen.  

 

Paragraferna har analyserats utifrån olika aspekter och ett flertal slutsatser presenteras i 

rapporten. Bland dessa kan särskilt nämnas att författaren bedömer att prövningen av 

båtnadsvillkoret (5 kap. 4 § 1 st. FBL) och förbättringskravet (5 kap. 5 § 1 st. FBL) ska göras 

oberoende av vem som för tillfället är fastighetsägare. Vid prövningen av 5 kap. 6 § 2 st. FBL 

och 5 kap. 8 § FBL, däremot, finns ett visst utrymme för att ta hänsyn till individuella 

omständigheter kring den aktuella fastighetsägaren. 
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Begrepp och ord 

SFS: Svensk författningssamling 

SOU: Statens offentliga utredningar 

LMRR: Lantmäteriets rättsfallsregister 

Myndigheter: 

LM: Lantmäterimyndigheten 

FBM: Äldre beteckning på lantmäterimyndigheten 

LMV: Äldre beteckning på Lantmäteriets centrala verk 

 

Lagar: 

FBL: Fastighetsbildningslagen 

JB: Jordabalken 

JDL: Jorddelningslagen (äldre lag) 

FBLS: Lagen om fastighetsbildning i stad (äldre lag) 

SML: Lagen om sammanläggning å landet (äldre lag) 

PBL: Plan- och bygglagen 

AL: Anläggningslagen 

 

Domstolar: 

FD: Fastighetsdomstolen, första instans. Fastighetsdomstolen motsvaras idag av mark- och 

miljödomstolen. 

MMD: Mark- och miljödomstolen, första instans 

HovR: Hovrätten, andra instans. Hovrätten motsvaras idag av mark- och miljööverdomstolen i 

fastighetsbildningsmål. 

MÖD: Mark- och miljööverdomstolen, andra instans 

HD: Högsta domstolen, tredje instans 

Tidskrifter: 

NJA: Nytt juridiskt arkiv 

Fastighetsrättsliga begrepp: 

Stadsplan: Äldre lagstiftnings benämning på en detaljplan för bebyggelse i staden. 

Byggnadsplan: Äldre lagstiftnings benämning på en detaljplan för bebyggelse utanför staden. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag sker cirka 10 000 fastighetsregleringsförrättningar per år i Sverige (Ekbäck, 2012, s. 1). 

Vissa av dessa sker efter överenskommelser mellan berörda fastighetsägare. En viss andel 

sker också tvångsvis, dvs. utan överenskommelser mellan fastighetsägarna. Detta kan till 

exempel innebära att en fastighetsägare tvingas att avstå eller upplåta delar av sin mark. Detta 

är naturligtvis ett mycket stor ingrepp i äganderätten. Därför finns det villkor i 5 kap. 4-8 §§ 

FBL som måste vara uppfyllda vid all fastighetsreglering där inte varje sakägare är överens 

om regleringens genomförande. Dessa villkor i 5 kap. FBL ställer krav på bland annat 

lönsamhet och utformning vid tvångsvisa fastighetsregleringar och syftar huvudsakligen till 

att skydda enskilda intressen. De kompletterar därför villkoren till skydd för allmänna 

intressen som finns i 3 kap. FBL och som gäller vid all fastighetsbildning. 

Bestämmelserna i 5 kap. FBL beskrivs i relativa termer, varför de svårligen kan tolkas 

entydigt utifrån ordalydelsen. Till exempel föreskriver 5 kap. 8 § FBL att fastighetsreglering 

inte får genomföras så att fastighets graderingsvärde ”minskas väsentligt”, men vad innebär 

egentligen att en minskning är väsentlig i lagens mening? Bestämmelserna avgör de 

förutsättningar under vilka fastighetsägare kan tvingas in i en fastighetsreglering mot sin vilja. 

Det är därför angeläget att klargöra hur bestämmelserna ska tolkas, så att varje fall av 

fastighetsregleringsförrättning bedöms utifrån samma grunder. 

 

1.2 Syfte 
Detta kandidatexamensarbete syftar till att utreda och klargöra hur villkoren vid 

fastighetsreglering i 5 kap. 4-8 §§ FBL ska tolkas utifrån förarbeten, juridisk doktrin och 

rättspraxis. 

 

1.3 Metod 
Den metod som har valts för att utreda hur paragraferna 5 kap. 4-8 §§ FBL ska tolkas är en 

rättsfallsanalys, som omfattar rättsfall från FBL:s tillkomst år 1972 till 2013. I 

rättsfallsanalysen studeras hur bestämmelserna har tillämpats i syfte att finna mönster i 

domskälen. Därutöver genomförs propositionsstudier och litteraturstudier.  

 
Ett antal avgränsningar har gjorts. För det första måste rättsfallen behandla någon av 

paragraferna 5 kap. 4-8 §§ FBL. Dessutom ska rättsfallen ha behandlats i åtminstone andra 

instans, dvs. antingen i någon av Sveriges hovrätter eller i mark- och miljööverdomstolen. 

 

Sammanlagt finns det 150 rättsfall i Lantmäteriets rättsfallsregister som uppfyller dessa krav. 

Av dessa har 74 rättsfall som ansetts vara relevanta i förhållande till uppsatsens syfte valts ut 

och redovisats var för sig eller omnämnts i rapporten. Dessa rättsfall har sedan analyserats för 

att klargöra hur respektive paragraf ska tolkas. 

Ett urval av rättsfallen har sålunda gjorts. Av flera skäl kan ett rättsfall ha valts bort. 

Författaren har läst rättsfallsreferat i Lantmäteriets rättsfallsregister. Vissa referat kan vara 

mycket korta – ibland endast ett par meningar. Dessa rättsfall ingår inte i analysen, om inte 

rättsfallet i fråga finns i tidskriften Nytt juridiskt arkiv (NJA). 
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Vissa rättsfall behandlar 5 kap. 4-8 §§ FBL endast i korthet och har därför valts bort. Rättsfall 

i vilka endast den första instansen prövar villkoren i 5 kap. 4-8 §§ FBL har också valts bort. 

Rättsfall där villkoren i 5 kap. 4-8 §§ FBL har åsidosatts genom överenskommelser har också 

valts bort. Vissa rättsfalls relevans kan ha minskat till följd av lagändringar. Till exempel 

innebär tillkomsten av 5 kap. 8a-8b §§ FBL att fastighetsreglering under vissa angivna 

förutsättningar kan ske utan hinder av 5 kap. 7-8 §§ FBL. Därutöver kan rättsfall ha valts bort 

därför att författaren inte kunnat se någon generell princip i domskälen. 

1.4 Tidigare studier 
Författaren har inte funnit några tidigare studier eller examensarbeten som syftar till att utreda 

villkoren i 5 kap. 4-8 §§ FBL. Detta motiverar valet av ämne för detta examensarbete. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 är ett teorikapitel som handlar om fastighetsbildning med tonvikt på 

fastighetsreglering. Syftet med kapitlet är att ge läsaren de förkunskaper som är nödvändiga 

för att förstå resterande del av uppsatsen. Kapitlet är uppdelat på fyra delkapitel: allmänt om 

fastighetsbildning, allmänna intressen vid fastighetsbildning, enskilda intressen vid 

fastighetsbildning och fastighetsreglering.  

Kapitel 3-7 är uppdelad på respektive paragraf som ingår i arbetet. Det vill säga att kapitel 3 

handlar om FBL 5 kap. 4 §, kapitel 4 handlar om FBL 5 kap. 5 § och så vidare. Varje sådant 

här kapitel inleds med en beskrivning av paragrafen ifråga, främst utifrån förarbetena men 

även utifrån doktrin. Därefter redovisas eller omnämns de rättsfall som ingår i analysen för 

den aktuella paragrafen. Rättsfallen redovisas kortfattat i punktform eller omnämns i 

löptexten och har hänvisats till med sitt nummer i Lantmäteriets rättsfallsregister (LMRR), 

och, i förekommande fall, med sitt NJA-nummer. Syftet med redovisningen av respektive 

rättsfall är att förstå hur den aktuella paragrafen har tillämpats i de olika fallen. Respektive 

kapitel avslutas sedan med en analys- och diskussionsdel, i vilken författaren försökt att finna 

mönster i domskälen i de redovisade fallen. 

Kapitel 8 är ett avslutande kapitel som summerar de slutsatser som författaren dragit av 

rättsfallsanalysen.  
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2. Fastighetsbildning – särskilt om fastighetsreglering 

 
2.1 Allmänt om fastighetsbildning 

 
2.1.1 Historik 
Bestämmelser om fastighetsbildning finns i fastighetsbildningslagen, som tillkom år 1972. 

Innan dess hade Sverige ingen enhetlig fastighetsbildningslagstiftning för landsbygd och 

städer. Det fanns olika lagar beroende på om fastighetsbildningen skedde i staden eller på 

landsbygden. Lagen om fastighetsbildning i stad – FBLS – reglerade fastighetsbildning i 

städerna, medan jorddelningslagen – JDL – reglerade fastighetsbildning på landsbygden. 

Dessutom fanns lagen om sammanläggning å landet – SML – som reglerade sammanläggning 

på landsbygden (Ekbäck, 2012, s. 219 ff.).  

 

2.1.2 Grundläggande begrepp 

I 1 kap. 1 § FBL definieras vad som är fastighetsbildning: 

Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som innebär att 

1. fastighetsindelningen ändras, 

2. servitut bildas, ändras eller upphävs, eller 

3. en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan 

fastighet. 

Enligt 2 kap. 1 § FBL sker fastighetsbildning som nybildning eller ombildning. Vid 

nybildning bildas nya fastigheter genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. 

Ombildning sker i form av fastighetsreglering. Nybildningsåtgärderna lämnas utan vidare 

beskrivning, eftersom detta arbete handlar om villkor vid fastighetsreglering. 

Fastighetsreglering beskrivs närmare i avsnitt 2.4.  

 

2.2 Allmänna intressen vid fastighetsbildning 

 

2.2.1. Vad är allmänna intressen? 

Med allmänna intressen menas vanligen sådana intressen som är gemensamma för en större 

grupp individer, till skillnad från enskilda intressen som företräds av en eller ett fåtal 

individer. Exempel på allmänna intressen kan vara hälsa och säkerhet, en god miljö, ett 

tillförlitligt rättssystem. Även ett intresse som företräds av endast en individ kan anses vara ett 

allmänt intresse, om det är tillräckligt väsentligt.  Till exempel kan det vara ett allmänt 

intresse att förhindra giftutsläpp i mark eller vatten, även om endast en individ riskerar att 

drabbas av de negativa konsekvenserna. I fastighetsbildningssammanhang kan det anses vara 

ett allmänt intresse att enskilda fastigheter har tillgång till vägutfart. Som exemplen illustrerar 

kan det vara svårt att dra en tydlig gräns mellan de båda kategorierna av intressen (Ekbäck, 

2012, s.23 f.). 

 

2.2.2. Hur skyddas allmänna intressen vid fastighetsbildning? 

Vid all fastighetsbildning ska hänsyn tas till allmänna intressen. Bland de viktigaste allmänna 

intressena kan nämnas dem som avser bebyggelsen, industrin, jordbruket, skogsbruket, 

kommunikationerna, naturvården och fritidsverksamheten (prop. 1969:128 s. B 56).  
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Ansvaret att bevaka allmänna intressen vid fastighetsbildning ligger på 

lantmäterimyndigheten, bortsett från vissa undantag. Detta innebär att lantmäterimyndigheten 

vid varje fastighetsbildningsförrättning måste utreda vilka allmänna intressen som föreligger 

och ta hänsyn till dessa i sitt beslut. Dessutom ska lantmäterimyndigheten samråda med andra 

myndigheter vilkas verksamhetsområden berörs av fastighetsbildningen (Ekbäck, 2012, s. 23). 

 

Bestämmelser till skydd för allmänna intressen vid fastighetsbildning finns i 3 kap. FBL. 

Dessa bestämmelser ställer vissa krav på utformningen av fastigheter för att en 

fastighetsbildningsåtgärd ska vara tillåten. Reglerna syftar till att den fasta egendomen ska 

utnyttjas på ett från allmän synpunkt rationellt sätt (prop. 1969:128 s. B 54). Bestämmelserna 

ger stort utrymme för beslutsfattaren och ska tillämpas mot bakgrund av samhällsutvecklingen 

i övrigt. Detta innebär att de nationella markpolitiska målsättningarna ska beaktas, till 

exempel jord- och skogsbrukspolitiska mål och miljömål. Även regionalpolitiska mål ska 

beaktas (Ekbäck, 2012, s. 23).  

Bestämmelserna i 3 kap. FBL är indispositiva, vilket innebär att sakägarna inte kan avtala om 

att göra avsteg från dem. Villkoren gäller för alla fastighetsbildningsåtgärder – både vid 

nybildning och ombildning – och de ska tillämpas på alla fastigheter som berörs av 

fastighetsbildningsåtgärden (Ekbäck, 2012, s. 23). 

 

2.3 Enskilda intressen vid fastighetsbildning 

2.3.1 Varför finns tvångsmöjligheter? 

Fastighetsbildning är i princip en enskild angelägenhet för fastighetsägarna. En viktig 

utgångspunkt är därmed att de flesta fastighetsbildningsförrättningar ska genomföras frivilligt. 

(prop. 1969:128 s. B 453). Trots det kan vissa fastighetsbildningsåtgärder genomföras 

tvångsvis, dvs. mot enskilda fastighetsägares och rättighetsinnehavares vilja. Detta 

förekommer inte minst vid fastighetsreglering (Ekbäck, 2012, s. 65). 

 

Syftet med sådana tvångsmöjligheter är att samhällsviktiga förändringar av 

markanvändningen ska kunna genomföras. För vissa markanvändningar, exempelvis vägar 

eller kraftledningar, saknas alternativa lokaliseringar. Varje fastighet har en unik belägenhet, 

varför enskilda fastighetsägare kunna förhindra samhällsnyttiga åtgärder om 

tvångsmöjligheter saknades. Det är också tänkbart att fastighetsägaren skulle utnyttja sin 

monopolställning genom att kräva ett oskäligt högt pris för att avstå sin mark. Konsekvensen 

skulle då i praktiken kunna bli densamma, dvs. att samhällsnyttiga åtgärder förhindras. 

(Ekbäck, 2012, s. 65 f.) 

 

Det är naturligtvis ett stort ingrepp i äganderätten att tvingas avstå sin mark. Därför skyddas 

äganderätten dels i Europakonventionen och regeringsformen, dels i speciallagstiftning, 

exempelvis FBL. Europakonventionen skyddar de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, och gäller som svensk lag sedan 1995. Enligt Europakonventionens 

första artikel kan egendom tas i anspråk om det sker i syfte att främja allmänna intressen och 

har stöd i lagstiftningen (Ekbäck, 2012, s. 65 f.). 

 

Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen (RF), kan egendom tas i anspråk endast om det krävs för 

att tillgodose angelägna allmänna intressen. Med angelägna allmänna intressen menas enligt 
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förarbetena främst sådana ingrepp som är motiverade med hänsyn till naturvårds- och 

miljöintressen. Det kan också handla om bland annat ingrepp som är nödvändiga för att 

tillgodose samhällets behov av mark för bostäder och gator (prop. 1993/94:117 s. 15-16). 

 

Enligt specialmotiveringens uttalanden måste det dessutom finnas möjligheter till tvångsvisa 

åtgärder till förmån för enskilda, till exempel för att anordna lämplig utfartsväg. Särskilt 

framhölls att bestämmelsen inte bör hindra tvångsvis fastighetsreglering som syftar till att 

tillgodose enskilda intressen, förutsatt att det samtidigt kan sägas finnas ett angeläget allmänt 

intresse av åtgärden (prop. 1993/94:117 s. 48-49). 

 

2.3.2 Hur skyddas enskilda intressen vid fastighetsreglering? 

Vid fastighetsbildning är enskilda intressenter i första hand fastighetsägarna, men även 

innehavare av panträtt och andra rättigheter (prop. 1969:128 s. B 56). De enskilda intressena 

skyddas på flera sätt i FBL. Skyddet utgörs dels av materiella skyddsregler och dels av 

processuella skyddsregler. De materiella skyddsreglerna reglerar bland annat måttet av tvång 

som kan användas, till exempel hur stora markområden som får överföras tvångsvis. De 

processuella skyddsreglerna reglerar bland annat vem som kan framföra yrkanden, delta på 

sammanträden eller överklaga (Ekbäck, 2012, s. 71). 

 

Begreppet sakägare är centralt vid skyddet av enskilda intressen. Skälet till det är att de flesta 

av skyddsvillkoren endast skyddar den krets av fastighetsägare och rättighetsinnehavare som 

är sakägare. Sakägare har enligt bestämmelserna i 4 kap. FBL rätt att delta i förrättningen och 

att framföra yrkanden. Sakägare ska också kallas till sammanträden och underrättas om 

beslut. Dessutom har sakägare överklaganderätt enligt 15 kap. FBL (Ekbäck, 2012, s. 71 f.). 

2.3.3 Skyddet för fastighetsägare vid fastighetsreglering 

Fastighetsägare skyddas vid fastighetsreglering genom materiella villkor i 5 kap. 4-8 §§ FBL. 

Dessa villkor måste vara uppfyllda vid varje fastighetsreglering där inte varje sakägare är 

överens om regleringens genomförande. Vid sidan av villkoren 5 kap. 4-8 §§ FBL, som gäller 

vid all tvångsvis fastighetsreglering, finns villkor som gäller för specifika 

fastighetsregleringsåtgärder. Till exempel föreskriver 7 kap. 1 § FBL att servitut som bildas 

genom fastighetsreglering ska vara av väsentlig betydelse för härskande fastighet. Utöver 

dessa materiella skyddsvillkor är berörda fastighetsägare dessutom sakägare vid 

fastighetsregleringen (Ekbäck, 2012, s. 72). 

2.3.4 Skyddet för innehavare av servitut, nyttjanderätt, eller panträtt 

Innehavare av servitut eller nyttjanderätt är normalt sett sakägare endast om deras rätt 

påverkas av fastighetsregleringen. En servitutsinnehavare kan vara sakägare vid 

fastighetsreglering om fastighetsregleringen avser upphävande eller ändring av servitutet. 

Dessutom är servitutsinnehavare sakägare vid marköverföring som påverkar servitutets 

bestånd enligt 7 kap. 29 § JB. Nyttjanderättshavare är sakägare vid fastighetsreglering enligt 5 

kap. 34 § FBL om rättigheten påverkas av regleringen (Ekbäck, 2012, s. 73). 

 

Panträtter kan påverkas av fastighetsreglering, till exempel genom att panträttsskyddet 

försämras genom att en fastighet som svarar för fordran minskar i värde. Trots det är 

panträttshavare inte sakägare vid fastighetsreglering. Därför måste lantmäterimyndigheten på 

eget initiativ bevaka panträttshavares intressen (Ekbäck, 2012, s. 73 f.). 
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2.4 Fastighetsreglering 

 

2.4.1 Allmänt om fastighetsreglering 

Fastighetsreglering är en gemensam beteckning på flera olika åtgärder som förändrar 

fastigheters utformning och innehåll på annat sätt än genom nybildning. Fastighetsreglering 

kännetecknas av att den syftar till att förbättra fastighetsbeståndet (Ekbäck, 2012, s. 113). 

Vilka åtgärder som avses med fastighetsreglering framgår av 5 kap. 1 § 1 st.  FBL: 

 

5 kap. 1 § 1 st. Genom fastighetsreglering får 

1. mark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan enhet, 

2. andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan, 

3. samfälligheter bildas, 

4. servitut bildas, ändras eller upphävas, och 

5. byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras till en annan 

fastighet. 

Bestämmelserna om fastighetsreglering i FBL har präglats av att de kunna användas vid större 

omarronderingar av jordbruks- och skogsbruksmark, där många fastigheter är iblandade. Idag 

förekommer sådana större omarronderingar dock allt mer sällan. Idag handlar 

fastighetsreglering istället oftast om åtgärder som berör endast ett fåtal fastigheter, till 

exempel gränsjusteringar eller enstaka servitutsåtgärder. Fastighetsreglering används idag 

även i stor utsträckning för markåtkomst vid plangenomförande eller infrastrukturutbyggnad 

(Ekbäck, 2012, s. 115). 

 

Av 5 kap. 3 § FBL framgår vilka aktörer som har rätt till att ta initiativ till fastighetsreglering. 

Fastighetsägare som berörs av regleringen har alltid rätt att påkalla fastighetsreglering. 

Samfällighetsföreningar vars samfällda mark berörs har också rätt att påkalla 

fastighetsreglering. Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv, får förvärvaren ansöka om 

fastighetsreglering som syftar till att reducera olägenheterna av förvärvet. Kommunen kan 

påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för 

bebyggelse för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. Slutligen kan länsstyrelsen påkalla 

fastighetsreglering som är av betydelse från allmän synpunkt. 

2.4.2 Villkor vid fastighetsreglering 

För att fastighetsreglering ska kunna genomföras måste vissa villkor vara uppfyllda, vilka 

finns i 5 kap. 4-8 §§ FBL. Villkoren i 5 kap. 4-8 §§ FBL, som alltså är specifika för just 

fastighetsreglering, tillämpas vid sidan av villkoren om fastighetsbildning i allmänhet i 3 kap. 

FBL. Villkoren i 5 kap. 4-8 §§ FBL skyddar huvudsakligen enskilda intressen, men några av 

dessa bestämmelser syftar även till att skydda allmänna intressen vid fastighetsreglering. 

Villkoren till skydd för enskilda intressen är dispositiva och kan alltså avtalas bort sakägarna 

emellan, vilket då sker med stöd av 5 kap. 18 § FBL. De villkor vid fastighetsreglering i 5 

kap. 4-8 §§ FBL som syftar till att skydda allmänna intressen är däremot indispositiva, vilket 

innebär att de alltid måste vara uppfyllda för att fastighetsregleringen ska kunna genomföras 

(Ekbäck, 2012, s. 116). 
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3. FBL 5 kap. 4 § 

3.1 Beskrivning av paragrafen 

 
5 kap. 4 § 

Fastighetsreglering får ske, under förutsättning att lämpligare fastighetsindelning eller eljest 

mer ändamålsenlig markanvändning vinnes samt att fördelarna härav överväger de kostnader 

och olägenheter som regleringen medför.  

 

Åtgärden är dock ej tillåten, om den skulle väsentligt försvåra eller fördyra en mer 

omfattande reglering som behövs och som kan väntas inom en nära framtid. 

 

Första stycket handlar om det så kallade båtnadsvillkoret. Andra stycket handlar om 

möjligheten att genomföra partiella regleringsåtgärder (prop. 1969:128 del B sida 348).  

 

3.1.1 Allmänt om båtnadsvillkoret 

Båtnadsvillkoret syftar till att skydda sakägarna mot tvångsvisa fastighetsregleringar som inte 

resulterar i tillräckligt värdefulla förbättringar (prop. 1969:128 del B sida 348). Villkoret 

gäller vid varje fastighetsreglering där inte samtliga sakägare är överens om regleringens 

genomförande. Villkoret är alltså dispositivt, vilket framgår av 5 kap. 18 § FBL.  

 

Prövningen ska avse hela regleringsföretaget. Oavsett vilken fastighetsregleringsåtgärd det är 

fråga om, ska fördelarna överväga kostnaderna och olägenheterna. Kravet på ekonomisk vinst 

är enhetligt för alla regleringsåtgärder och oberoende av om regleringen berör fastighets 

enskilda mark eller samfälld mark. Kravet på ekonomisk vinst av regleringen bör dock variera 

efter omständigheterna i det enskilda fallet. Om de uppskattningar som behövs för 

bedömningen är behäftade med särskilt stor osäkerhet, krävs en större säkerhetsmarginal än 

som annars är nödvändigt (prop. 1969:128 del B sida 349). 

 

3.1.2 Vilka fördelar avses i båtnadsvillkoret? 

Endast de fördelar som kan hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen ska 

beaktas vid prövningen av båtnadsvillkoret. Hänsyn ska inte tas att till att en 

fastighetsreglering kan vara önskvärd från allmän synpunkt av till exempel 

befolkningspolitiska eller sociala skäl. Inte heller kan enskilda fastighetsägares rent personliga 

önskningar vägas in (prop. 1969:128 del B sida 349). Det faktum att uttrycket ”mer 

ändamålsenlig markanvändning” används vid sidan av ”lämpligare fastighetsindelning” beror 

på möjligheten att genom fastighetsreglering vidta servitutsåtgärder. Denna typ av 

fastighetsreglering kan rationalisera markanvändningen utan att fastighetsindelningen 

förändras (SOU 1963:68 s. 362). 

 

De fördelar som avses i båtnadsvillkoret yttrar sig vanligen i en höjning av de totala 

fastighetsvärdena. Denna effekt är emellertid inte nödvändig för att båtnadsvillkoret ska anses 

vara uppfyllt. Som fördel ska även räknas det förhållandet att en fastighetsreglering kan 

säkerställa genomförandet av en detaljplan, även om det i ett sådant fall kan vara svårt att 

påvisa att fastighetsregleringen har en värdehöjande effekt (prop. 1969:128 del B sida 349 f.) 

Anledningen till att det är svårt att påvisa en värdehöjande effekt för en sådan 

fastighetsreglering är bland annat att kvartersmarkens värde kan ha höjts redan då 

detaljplanen vunnit laga kraft, dvs. före fastighetsregleringen. Beträffande den allmänna 

platsmarken är det svårt att ange några fastighetsvärden överhuvudtaget. Trots detta brukar 

båtnadsvillkoret anses vara uppfyllt för fastighetsregleringar som sker i syfte att genomföra 



 

9 
 

aktuell detaljplan. Det kan dock förekomma att fastighetsregleringar i plangenomförande syfte 

inte uppfyller båtnadsvillkoret. Detta kan i sådana fall bero på till exempel kostsamma 

fullföljdsåtgärder eller höga förrättningskostnader (Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar 

till 5 kap. 4 § FBL). 

 

Även skadeförebyggande effekter ska betraktas som en fördel vid prövningen av 

båtnadsvillkoret. Om till exempel en allmän väg ska byggas och fastighetsreglering företas i 

anslutning till den för att förebygga skador, bör regleringens skadeförebyggande verkan 

beaktas vid prövningen av båtnadsvillkoret (prop. 1969:128 del B sida 350). 

 

3.1.3 Vilka kostnader ska medräknas vid prövningen av båtnadsvillkoret? 

Som kostnad vid prövning av båtnadsvillkoret ska endast räknas sådana kostnader som 

belastar sakägarna, eftersom syftet med villkoret är att skydda sakägarna. Det handlar framför 

allt om förrättningskostnader, men även fullföljdkostnader, som till exempel flyttning av 

stängsel (prop. 1969:128 del B sida 350). Enligt två rättsfall är det dock inte den faktiska 

förrättningskostnaden som ska ligga till grund för båtnadsprövningen. Istället ska prövningen 

utgå från en för den aktuella åtgärden normal förrättningskostnad (LMRR V 90:11 och LMRR 

12:10). 

 

Sakägares eventuella kostnader för bevakning av sin rätt via ombud under förrättningen ska 

dock inte medräknas vid prövningen av båtnadsvillkoret. I förarbetena framhölls att det skulle 

vara mycket svårt att uppskatta dessa kostnader på förhand (prop. 1969:128 del B sida 350).  

 

3.1.4 Vad menas med olägenhet i båtnadsvillkoret? 

Med olägenhet avses ekonomisk olägenhet. Det handlar dock inte om att fastighet minskar i 

värde. Som olägenhet räknas däremot det arbete för avträde och tillträde eller liknande som 

drabbar sakägarna utan att medföra några direkta kostnader. Som olägenhet räknas också 

förluster till följd av regleringen som inte utgör verkliga kostnader. Därutöver hör till 

olägenheterna också sådant obehag som föranletts av det ändrade fastighetsbeståndet och som 

har ekonomiskt betydelse (prop. 1969:128 del B sida 350 f.) 

 

3.1.4 Värdering i samband med prövningen av båtnadsvillkoret 

I lagtexten kan inte utläsas hur i de regleringen ingående fastigheterna ska värderas. Av 1969 

års förarbeten kan dock dras den slutsatsen att båtnadsvärderingen ska utgå från fastigheternas 

marknads- och avkastningsvärden. Efter 1993 års lagändring beträffande likvidvärdering, 

torde i första hand fastigheternas marknadsvärden vara utgångspunkten vid 

båtnadsprövningen, även om viss hänsyn också kan tas till avkastningsvärdena (Bonde, 

Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 4 § FBL). 

3.1.5 FBL 5 kap. 4a § 

Genom tillkomsten av 5 kap. 4a § FBL, behöver inte prövning av båtnadsvillkoret ske för 

fastighetsregleringar i detaljplanelagt område, om detaljplanen reglerar frågor om 

fastighetsindelning och servitut och genomförandetiden inte har gått ut. 

 

5 kap. 4 a § FBL 

Bestämmelsen i 4 § första stycket ska inte tillämpas om det i en detaljplan har meddelats 

bestämmelser om fastighetsindelning eller servitut och fastighetsbildningsbeslut meddelas 

under detaljplanens genomförandetid. Lag (2010:1003). 
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Anledningen till att båtnadsvillkoret inte prövas vid sådan fastighetsreglering som avses i 5 

kap. 4a § FBL, är att prövningen i sådana fall redan har skett i samband med planläggningen, 

se 4 kap. 18 § PBL. 

 

3.1.6 FBL 5 kap. 4 § 2 st. - spärren mot partiella regleringar 

Enligt 5 kap. 5 § FBL får en fastighetsreglering inte genomföras om den inte är nödvändig för 

att sökandes fastighet ska förbättras. Om fastighetsregleringens omfattning bestäms 

uteslutande utifrån denna princip, så ändras övriga i regleringen ingående fastigheter endast i 

den mån det tillgodoser sökandes behov. Detta kan leda till att fastigheterna inte får bästa 

möjliga utformning, vilket kan kräva ytterligare fastighetsregleringar. Flera på varandra 

följande regleringar skapar otrygghet och är dessutom ekonomiskt ofördelaktigt. I förarbetena 

befarades dessutom att en investering för en eller flera partiella förbättringar kan minska 

benägenheten hos sakägarna till nya investeringar för liknande ändamål. Detta kan i sådant 

fall leda till att partiella förbättringar kan få en konserverande verkan på en olämplig 

fastighetsindelning. Därför utformades en viss spärr mot succesiv regleringsverksamhet, 

vilken alltså finns i 5 kap. 4 § 2 st. FBL (prop. 1969:128 del B s. 354). 

I förarbetena framhölls att bestämmelsen ska tillämpas försiktigt, så att nyttiga 

förbättringsåtgärder inte hindras bara för att det behövs en mer omfattande reglering. I vissa 

fall kanske en större reglering inte kan utföras inom rimlig tid, till exempel av kostnadsskäl. 

Bestämmelsen ska endast hindra en partiell regleringsåtgärd om den skulle väsentligt försvåra 

eller fördyra genomförandet av en större reglering som kan antas vara tämligen nära 

förestående. Bestämmelsen är indispositiv med hänsyn till de från allmän synpunkt 

ogynnsamma konsekvenser som partiella regleringar kan medföra (prop. 1969:128 del B s. 

354). 

 

Av 5 kap. 5 § 2 st. FBL framgår att bestämmelsen i 5 kap. 4 § 2 st. FBL inte ovillkorligt 

hindrar sökanden att få sin fastighet omreglerad. Däremot kan sökande tvingas att utvidga sitt 

yrkande till att omfatta en reglering som är större än vad som är nödvändigt för att förbättra 

den egna fastigheten (Ekbäck, 2012, s. 118). 

3.2 Genomgång av rättsfall 
Författaren har i mycket liten utsträckning funnit rättsfall som behandlar spärren mot partiella 

regleringar, 5 kap. 4 § 2 st. FBL. Bestämmelsen har nämnts kortfattat i ett fåtal rättsfall, men 

aldrig utgjort hinder mot en reglering. Rättsfallsanalysen till 5 kap. 4 § FBL koncentreras 

därför till båtnadsvillkoret.  

 
Rättsfallen som behandlar 5 kap. 4 § FBL har grupperats. Både rättsfallsgenomgången och 

analys- och diskussionsdelen till 5 kap. 4 § FBL följer följande struktur: 

 1. Båtnadsvillkoret – allmänt 

 2. Båtnadsprövning vid marköverföring i syfte att få större utrymme kring byggnad 

 3. Båtnadsprövning vid överföring av samfälld mark 

 4. Fördelarna ska kunna hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen 

 5. Båtnadsprövning då förhållandena är särskilt osäkra 
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 6. Båtnadsprövning vid fastighetsreglering i plangenomförande syfte 

 7. Båtnadsprövning vid fastighetsreglering som har skadeförebyggande effekter 

 8. Båtnadsprövning vid servitutsupphävande 

 9. Betydelsen av strandtillgång vid båtnadsprövningen 

 10. Båtnadsprövning vid omarrondering av svårt ägosplittrade områden 

3.2.1 Båtnadsvillkoret – allmänt 

Av förarbetena framgår att prövningen av båtnadsvillkoret ska avse hela regleringsföretaget.  

Den principen har tillämpats även vid en kombinerad AL- och FBL-förrättning: 

 LMRR 79:67 

Flera servitut över Ostkustbanan ändrades och upphävdes genom en kombinerad FBL- 

och AL-förrättning. Vid förrättningens båtnadsprövning skulle resultatet bedömas som 

en helhet, enligt HovR. 

I ett rättsfall klargörs att nyttan av fastighetsreglering inte ska likställas med den ersättning 

som sökande erbjudit. 

 LMRR 12:10  

Onyttig samfällighet som var belägen inom ett naturreservat, överfördes tvångsvis till 

en av Naturvårdsverket ägd fastighet. MÖD ansåg – tvärtemot MMD – att nyttan av 

förrättningen inte kunde anses vara den ersättning som Naturvårdsverket erbjudit för 

samfälligheten. Förrättningens nytta ska istället bedömas utifrån den förbättrade 

fastighetsindelningen. När denna nytta ställdes mot en normal förrättningskostnad och 

de mycket små olägenheterna, fann MÖD att båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

3.2.2 Båtnadsprövning vid marköverföring i syfte att få större utrymme kring byggnad 

I flera rättsfall har marköverföringar i syfte att befintlig bebyggelse ska kunna utnyttjas eller 

underhållas på ett mer ändamålsenligt sätt, ansetts uppfylla båtnadsvillkoret: 

 LMRR 83:19 

En jordbruksfastighets byggnader var belägna så nära grannfastigheten att det var svårt 

att gå runt husen utan att beträda grannfastigheten. Tvångsvis överföring av ca 6 m 

bred markremsa medgavs därför. Den överförda marken bestod av före detta åkermark 

och ängsmark som nu var beväxt med sly. Båtnadsvillkoret ansågs vara uppfyllt. 

 

 LMRR 92:49 

Bostadsfastighet vars hus låg endast 70 cm från tomtgränsen, utvidgades genom 

tvångsvis marköverföring från angränsande bostadsfastighet. Marköverföringen 

ansågs vara till uppenbar fördel för mottagande fastigheten, eftersom underhållet av 

byggnaden inte kunde skötas rationellt före regleringen. Regleringen orsakade inte 

någon betydande olägenhet för avstående fastighet, vars bostadshus var beläget relativt 

långt från tomtgränsen. Dessutom fanns avskärmande björkar. En lämpligare 

fastighetsindelning erhölls, varför båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

 

 LMRR 06:12 

Ett markområde om 190 kvm överfördes tvångsvis från en jordbruksfastighet till en 
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bostadsfastighet. Syftet var att bostadsfastigheten skulle få större utrymme kring 

byggnaderna. Markområdet utgjordes dels av hävdad tomtmark, dels av slänt mellan 

bostadstomten och åkertomten, varför det ansågs ha endast marginell betydelse för 

jordbruksfastigheten. Båtnadsvillkoret var därmed uppfyllt. 

3.2.3 Båtnadsprövning vid överföring av samfälld mark 

Båtnadsvillkoret prövas i flertal rättsfall avseende överföring av samfälld mark som saknar 

betydelse för sitt ursprungliga ändamål. 

 LMRR 94:23 

Tvångsvis överföring av samfällt markområde till fritidsfastighet vägrades. 

Mottagande fastighet låg vid Mälaren och omslöt samfälligheten. Samfälligheten var 

ursprungligen avsedd som upplagsplats, men användes inte längre för detta ändamål. 

HovR ansåg dock att samfälligheten fortfarande var av betydelse för flertalet delägare, 

genom behovet att äga ett strandområde för att få den rätt som enligt 2 kap. 6 § 

vattenlagen tillkommer strandägare. Det faktum att samfälligheten inte användes för 

sitt ursprungliga ändamål, utgjorde inte skäl för att frånta delägarna möjligheten att 

använda samfälligheten för fritidsändamål. Åtgärden stred därför mot båtnadsvillkoret. 

2 kap. 6 § Vattenlagen 

Den som äger strand vid annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov ha 

mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om inte 

vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse. 

 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s. 106) 

16 ha samfälld skogsmark för två fastigheterna A och B delades upp och överfördes 

till respektive fasighet. A är en kommunägd gatu-, park- och restmarksfastighet om 

cirka 20 ha i spridda områden. B är en privatägd skogsfastighet om totalt cirka 63 ha i 

sex olika skiften. Kommunen påkallade regleringen i syfte att bli ensam ägare till den 

del av samfälligheten där en vattentäkt skulle anordnas. 

 

LMV avgav yttrande i målet och anförde i huvudsak följande om båtnadsprövningen: 

Samfälligheten saknar gemensam betydelse för fastigheterna. Åtgärden innebär att 

ägarförhållandena klargörs och förenklas. Delägarfastigheterna har olika målsättning 

med sitt fastighetsinnehav, varför regleringen innebär att en komplikation vid 

samfällighetsförvaltningen bortfaller. Marknadsvärdet på delarna höjs, då respektive 

ägare kan förfoga fritt över marken. Inga påtagliga olägenheter för sakägare uppstår. 

Fördelarna bedöms överstiga förrättningskostnaderna med marginal, varför 

båtnadsvillkoret uppfylls. HD godtog LMV:s bedömning om båtnadsvillkoret. 

 

Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 6 och 8 §§ FBL. 

 

 LMRR 06:15 

2,2 ha samfälld skogsmark, varav ca 1,6 ha produktiv skogsmark, överfördes till en 

intilliggande skogsfastighet. Den överförda marken var ursprungligen utlagd som 

samfälld kvarnplats, men användes inte längre för detta ändamål.  
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HovR konstaterade att regleringen skulle förbättra mottagande fastighet, dels eftersom 

480 m gränser i skogsmark skulle försvinna, och dels på grund av tillskottet av 1,6 ha 

produktiv skogsmark. Olägenheterna för övriga delägarfastigheter i samfälligheten var 

små, eftersom området saknade betydelse för det ursprungliga ändamålet. 

Sammantaget fann HovR att förrättningskostnaderna understeg båtnaden, med hänsyn 

till tillskottsmarken i sig, arronderingsförbättringen och borttagandet av gränser i skog. 

 LMRR 08:32 

En onyttig samfällighet (notplan) avvecklades. Det skedde dels genom att mark fördes 

över till en angränsande jordbruksfastighet, dels genom att ett skifte om 85 kvm till en 

fritidsfastighet bildades. På skiftet fanns ett båthus som sedan tidigare ägdes av 

fritidsfastighetens ägare. HovR konstaterade att åtgärden anpassade 

fastighetsindelningen till de redan bestående brukningsförhållandena. 

Fritidsfastigheten förbättrades betydligt medan övriga delägarfastigheter inte 

påverkades nämnvärt, varför båtnadsvillkoret var uppfyllt.  

 

 LMRR 11:13 

Tvångsvis överföring av en fem hektar stor samfälld torvmosse, bevuxen med skogligt 

impediment, till den av de två delägarfastigheter som hade enskild ägovidd 

angränsande till samfälligheten, vägrades. HovR konstaterade att marköverföringen 

skulle medföra kortare fastighetsgräns och därmed minskade förvaltningskostnader. 

Men med hänsyn till områdets användning och karaktär av impediment, ansåg HovR 

att fördelarna var marginella. Även det förhållandet att förrättningskostnaderna 

översteg samfällighetens marknadsvärde, talade emot att båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

3.2.4 Fördelarna ska kunna hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen 

I flera rättsfall diskuteras betydelsen av att de fördelar som avses i båtnadsvillkoret ska kunna 

hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen: 

 LMRR 89:28 

Tvångsvis överföring av skogsmark för utökning av kommunens soptippsfastighet 

tilläts ej. HovR konstaterade att hänsyn inte ska tas till från allmän synpunkt 

angelägna befolkningspolitiska eller sociala skäl vid prövningen av båtnadsvillkoret.  

Åtgärden skulle inte leda till någon höjning av de totala fastighetsvärdena. Det är 

snarast så att värdet på den överförda skogsmarken kommer att sjunka med den 

planerade användningen för avfallsdeponering. På grund av det anförda fann HovR att 

fastighetsregleringen strider mot båtnadsvillkoret. 

 

 LMRR 92:46  

Tvångsvis fastighetsreglering för att skapa utskifte för försvarsbehov vägrades. Istället 

bildades två servitut för militära anläggningar med mera. 

Fortifikationsverket (FortF) hade tidigare genom avtal servitutsrätt för utförande av 

försvarsanläggningar med väg och ledningar på ett visst område om 3000 kvm. 

Tvångsvis överföring av detta område till en av FortF ägd fastighet, belägen på ca 1 

mil avstånd, vägrades.  HovR ansåg att behov för det militära försvaret av 

markområdet inte kan ligga till grund för en tvångsvis marköverföring. Från 
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fastighetsbildningssynpunkt finns ingen anledning att bilda ett utskifte till en avlägset 

belägen fastighet, varför marköverföringen strider mot båtnadsvillkoret. 

 

Istället bildade HovR servitut till förmån för FortF:s fastighet, dels på området om 

3000 kvm som inte kunde överföras, och dels på ett 14 ha stort skogsområde för 

övningsändamål (försvar av anläggningarna).  

 

HovR fann att båda servituten uppfyller båtnadsvillkoret och anförde som skäl i 

huvudsak följande:  

Det är allmänt sett tveksamt att bilda servitut mellan fastigheter som är belägna långt 

ifrån varandra. Sådan servitutsbildning godtogs dock i NJA 1978 s. 57. Försvarets 

anläggning på det mindre området om 3000 kvm har samband med och är 

underordnad dess anläggning på FortF:s fastighet. Vad gäller övningsområdet om 14 

ha är de olägenheter som servitutet orsakar för den tjänande fastigheten ringa. Med 

hänsyn till att de berörda anläggningarna är av stor vikt för rikets försvar överväger 

fördelarna av servituten de kostnader och olägenheter som servituten medför. 

 LMRR 97:13 

Tvångsvis överföring av samfällighet om 118 700 kvm, till kommunens stadsäga 

vägrades. Samfälligheten omfattade samfällda strandmalar som undantagits vid ett 

enskifte år 1824. Kommunen hade ansökt om regleringen för att ta bort onödiga 

samfälligheter och servitut samt samla kommunens gatu- och parkmarksinnehav i den 

aktuella stadsägan. HovR anförde dock att kommunala rationaliseringsönskemål inte 

kan beaktas vid båtnadsprövningen, eftersom hänsyn endast ska tas till fördelar som 

kan hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen. Då kommunen inte 

avsåg att förändra markanvändningen inom samfälligheten, kommer någon höjning av 

de totala fastighetsvärdena inte att uppstå. Åtgärden stred därför mot båtnadsvillkoret. 

 

 LMRR 03:1 

Tvångsvis överföring av 1,3 ha samfälld mark som ett led i att bygga upp ett planerat 

naturreservat om 500 ha vägrades. Naturvårdsverket, som ansökte om regleringen, 

ägde sedan tidigare 50 ha, huvudsakligen betesmark, inom området. 

 

HovR fastslog att hänsyn till att regleringen kan säkerställa naturvårdsskyddet inte ska 

tas vid båtnadsprövningen. Endast fördelar som kan hänföras till fastighetsindelningen 

ska beaktas. De ekonomiska fördelarna för statens fastighet bestod i att betesdriften för 

området kan samordnas utan hänsyn till existerande ägogränser, inhägnader och den 

enskilde ägarens tillgång till betesdjur. Denna fördel uppstår dock först när fastigheten 

i huvudsak fått sin slutgiltiga utformning. Någon betydande sådan fördel av denna 

mycket begränsade marköverföring uppstår inte. Dessutom använde angränsande 

fastighet området. HovR framhöll även att uppbyggnaden av naturvårdsfastigheten 

pågått länge utan att verkställas, varför omständigheterna var att betrakta som oklara. 

På grund av det anförda fann HovR att regleringen stred mot båtnadsvillkoret. 
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3.2.5 Båtnadsprövning då förhållandena är särskilt osäkra 

Utöver LMRR 03:1 som redovisats ovan finns det ytterligare ett rättsfall där förhållanden 

ansetts vara oklara, vilket påverkat prövningen av båtnadsvillkoret: 

 LMRR 07:2  

Tvångsvis överföring av ett mindre markområde samt strandremsa om 55 kvm 

(uppkommen genom landhöjning) till obebyggd fastighet vägrades. Både avstående 

och mottagande fastighet var belägna utanför detaljplan, men det fanns förväntningar 

om framtida detaljplan som skulle ge mottagande fastighet byggrätt. HovR ansåg dock 

att den framtida användningen av området som skulle överföras var oklar med hänsyn 

till plansituationen. En restriktiv inställning till tvångsvis fastighetsreglering borde 

därför iakttas. Båtnadsprövningen borde inte heller grundas på att mottagande 

fastighet säkert fick användas för bostadsändamål. Värdet av det överförda området 

borde istället bedömas utifrån de förväntningar om framtida planläggning som fanns. 

Detta så kallade råmarksvärde var dessutom oberoende av fastighetstillhörighet. 

Marköverföringen skulle därmed inte resultera i en höjning av de totala 

fastighetsvärdena, varför båtnadsvillkoret inte var uppfyllt. 

 

3.2.6 Båtnadsprövning vid fastighetsreglering i plangenomförande syfte 

I flera rättsfall har fastighetsregleringar som syftar till att genomföra en detaljplan ansetts 

uppfylla båtnadsvillkoret. Författaren har inte funnit något rättsfall där fastighetsreglering som 

syftar till att genomföra en detaljplan inte har ansetts uppfylla båtnadsvillkoret. 

 LMRR 00:10 

Ett överfartsservitut för järnväg som gällt till förmån för delägande fastigheter i en 

vägförening upphävdes. Dessutom skapades nya servitut, som gav en kommunägd 

fastighet korsningsrätt för gångtrafik samt rätt att i anslutning till det anlägga en gång- 

och cykelbana. 

 

HovR konstaterade att fastighetsregleringen sker i plangenomförande syfte, men trots 

det fanns anledning att pröva båtnadsvillkoret. Beträffande bildande av gång- och 

cykelvägsservitut framhöll HovR att regleringen avser redan befintliga förhållanden. 

Ett vidmakthållande av dessa kan inte betraktas som en kostnad mer än marginellt. 

Hänsyn togs också till att något formellt underhållsansvar inte tillkom Banverket1. 

Beträffande upphävningen av överfartsservitutet, ansåg HovR att olägenheterna för 

berörda fastighetsägare inte var så beaktansvärda att kunde tillmätas en avgörande 

betydelse för båtnadsprövningen. På grund av det anförda fann HovR sammantaget att 

båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

 

 LMRR 04:14  

Markområde om 11,5 ha som enligt detaljplan skulle användas för golfändamål, 

överfördes tvångsvis till en befintlig golfbana. Det var oklart i detaljplanen om syftet 

var att området skulle bilda en egen golfbanefastighet eller överföras till den redan 

befintliga golfbanefastigheten. Oavsett det, ansågs regleringen anpassa 

                                                           
1 Banverket var en äldre myndighet som idag motsvarar Trafikverket. 
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fastighetsindelningen till detaljplanen och medföra en lämpligare fastighetsindelning. 

Betydande investeringar hade gjorts i den befintliga golfbanefastigheten, som nu 

skulle utvecklas ytterligare genom regleringen. Det överförda området låg i utkanten 

av en jordbruksfastighet, vars lämplighet för sitt ändamål inte påverkades av 

markavståndet. Båtnadsvillkoret var därmed uppfyllt. 

Utöver dessa fall var båtnadsvillkoret även uppfyllt i LMRR 77:3 - fastighetsreglering för 

anpassning till byggnadsplan2. Även i LMRR 08:33 var båtnadsvillkoret uppfyllt för 

fastighetsreglering som anpassade fastighetsförhållandena till gällande detaljplan. 

3.2.7 Båtnadsprövning vid fastighetsreglering som har skadeförebyggande effekter 

Av förarbetena framgår att fastighetsregleringens skadeförebyggande effekter ska beaktas vid 

båtnadsprövningen. I flera rättsfall avseende servitutsupphävande diskuteras trafiksäkerheten i 

samband med båtnadsprövningen. I flera rättsfall har upphävande av överfartsservitut över 

järnväg ansetts uppfylla båtnadsvillkoret. Det gäller rättsfallen LMRR 90:28, LMRR 92:33, 

LMRR 94:2 och LMRR 99:29. Nedan redogörs för båtnadsprövningen i det förstnämnda 

rättsfallet: 

 LMRR 90:28 (NJA 1990 s. 389) 

Åtta överfartsservitut över järnväg upphävdes. Servituten ersattes av en gemensam 

överfart och en väg parallellt med järnvägen. 

Angående båtnadsvillkoret anförde FD i huvudsak följande: Intresset av snabba och 

säkra järnvägsförbindelser kräver att olycksrisken minimeras. Med moderna 

tåghastigheter utgör obevakade järnvägsövergångar en allvarlig säkerhetsrisk. Det 

gäller särskilt för överfarter med dåliga siktförhållanden eller andra brister, vilket är 

fallet här. På grund av olycksrisken hindrar servituten ett ändamålsenligt utnyttjande 

av järnvägsfastigheten. Därför har servitutsupphävandet stora fördelar för 

järnvägsfastigheten.  

 

Klagande har åberopat svårigheter för jordbruksdriften och minskad trafiksäkerhet på 

den allmänna vägen genom att jordbruksfordon tvingas ut på vägen. Svårigheterna för 

jordbruksdriften handlar om att köravståndet till åkermark ökar med 0.5-2 km. FD 

anser denna olägenhet vara ringa i förhållande till fördelarna för järnvägsfastigheten. 

Den eventuella ökningen av olycksrisken på den allmänna vägen uppvägs mer än väl 

av ökad trafiksäkerhet på järnvägen. Därvid beaktas särskilt att tillfredsställande 

siktförhållanden råder på den allmänna vägen. På grund av det anförda finner FD att 

båtnadsvillkoret är uppfyllt. HD delar den bedömningen.  

 

 LMRR 09:24 

Ett vägservitut mellan två intilliggande bostadsfastigheter upphävdes. Servitutet 

utgjorde en betydande belastning för tjänande fastighet, genom att det tog merparten 

av det mest värdefulla tomtområdet i anspråk, utgjorde en trafikfara och hindrade 

ostörd användning av fastigheten. Nyttan av servitutet för härskande fastighet hade 

                                                           
2 Äldre lagstiftnings benämning på en detaljplan för bebyggelse utanför staden. 
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minskat sedan en annan lämplig utfart erhållits genom marköverföring. Servitutsvägen 

användes därför endast undantagsvis, främst när tunga saker fraktades till huset. 

Fördelarna av servitutsupphävandet i form av ökat fastighetsvärde och ökad 

användbarhet för tjänande fastighet samt ökad trafiksäkerhet ansågs överstiga 

kostnaderna och olägenheterna för härskande fastighet. 

3.2.8 Båtnadsprövning vid servitutsupphävande 

I flera rättsfall har servitut upphävts eftersom ändrade förhållanden har medfört att nyttan av 

servitutet för härskande fastighet har minskat. 

 LMRR 04:35  

Två angränsande radhusfastigheter hade 

ett inbördes servitutsförhållande avseende 

rätt att använda ett visst område x för 

utfart. Fastigheten 8 var härskande och 

fastigheten 7 var tjänande. Fastigheterna 

bildades genom avstyckning år 1971, 

varvid även servitutet tillskapades. 

Servitutet tillskapades eftersom en ek vid 

tidpunkten för avstyckningen var belägen 

framför byggnaden på härskande fastighet. 

Infarten till garaget var därför belägen på 

servitutsområdet. Eken hade senare tagits 

bort, och marken hade utjämnats. HovR 

ansåg därför att nyttan av servitutet var 

litet i förhållande till belastningen, varför servitutsupphävandet uppfyllde 

båtnadsvillkoret. 

 

 LMRR 91:43 

Ett servitut avseende rätt att använda en vattentäkt och lägga ned ledningar upphävdes. 

Det kommunala vatten- och avloppsnätet hade byggts ut år 1987, varför nyttan av 

servitutet var så begränsad att upphävandet inte ens ansågs minska marknadsvärdet på 

den härskande fastigheten. För tjänande fastighet försvårade brunnen nyttjandet av en 

småbåtshamn och pumphuset försvårade snöröjning. Servitutsupphävandet var därför 

till klar fördel för tjänande fastighet. Båtnadsvillkoret var därmed uppfyllt. 

Utöver rättsfallen ovan har servitut upphävts till följd av ändrade förhållanden i LMRR 94:26, 

LMRR 96:5 och LMRR 97:15. 

3.2.9 Betydelsen av strandtillgång vid båtnadsprövningen 

Betydelsen av strandtillgång diskuterades i rättsfallet LMRR 94:23 som redovisades under 

avsnitt 3.2.3. I rättsfallet vägrades överföring av ett samfällt strandområde till en angränsande 

fastighet. Skälet till det var delägarfastigheternas behov av att äga ett strandområde för att få 

den rätt som enligt 2 kap. 6 § vattenlagen tillkommer strandägare. Utöver det finns ytterligare 

Figur 1: LMRR 04:35 
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ett rättsfall där berörda fastigheters möjligheter till bad- och båtliv är centrala vid prövningen 

av båtnadsvillkoret: 

 LMRR 94:38 

Tvångsvis överföring av ett separat strandskifte (1) från en fritidsfastighet (1:126) till 

en annan (1:700) vägrades. Mottagande fastighet hade före regleringen servitutsrätt för 

brygga samt bad- och båtplats på delar av strandskiftet. Dessutom hade en tredje 

fastighet utfartsservitut på strandskiftet. 

 

HovR konstaterar att 

åtgärden hade förbättrat 

mottagande fastighet och 

medfört en lämpligare 

fastighetsindelning för 

denna. Storleken på 

förbättringen begränsas 

dock av att fastigheten 

redan kan utnyttja delar av 

området genom servitutet. 

Även utfartsservitutet på 

området begränsar 

fördelarna. 

 

 

För avstående fastighet utgör tillgången till bad- och båtplats ett betydande värde. 

Fastigheten har inte någon annat lämpligt området för dylikt, varför åtgärden skulle 

medföra att fastigheten förlorar tillgång lämplig till bad- och båtplats. Dessutom skulle 

fastigheten vid avstyckning inte kunna upplåta servitut för bad- och båtplats. Med 

hänsyn till fastighetens stora areal om 61 000 kvm är framtida avstyckningar inte 

osannolika. Sammantaget bedömde HovR att regleringen inte skulle leda till någon 

höjning av de totala fastighetsvärdena, varför båtnadsvillkoret inte var uppfyllt. 

 

Rättsfallet ingår också under analysen till 5 kap. 8 § FBL. 

3.2.10 Båtnadsprövning vid omarrondering av svårt ägosplittrade områden 

I ett antal rättsfall har båtnadsvillkoret prövats vid omarrondering av ägosplittrade områden. I 

samtliga av dessa fall har båtnadsvillkoret varit uppfyllt. Rättsfallen det gäller är LMRR 

77:23, LMRR 78:27, LMRR 82:56, LMRR 87:14, LMRR 06:8 och LMRR 09:26. De två 

sistnämnda rättsfallen får tjäna som exempel på hur båtnadsprövningen kan gå till: 

 

 LMRR 06:8 

HovR gav tillstånd till omarrondering av ett ägosplittrat område om 19 000 ha, 

mestadels skogsmark, i Leksands kommun. Områdets medelareal per fastighet var 9,4 

ha och medelarealen per skifte var 1,9 ha.  Båtnadsprövningen utgick från hur 

kostnaden per avverkad skogskubikmeter inom området skulle påverkas av 

omarronderingen. Skogskubikmeter, m3sk, är en enhet för skogens virkesvolym. 

Figur 2: LMRR 94:38 
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Enligt LM:s båtnadskalkyl avseende svår ägosplittring skulle omarronderingen leda 

till en minskad kostnad om 45 kr per m3sk. Förrättningskostnaden bedömdes till 20 kr 

per m3sk, beräknad utifrån en kostnad om 1100 kr/ha för fastighetsägarna. Mot 

bakgrund av kalkylen fann LM att det var uppenbart att båtnadsvillkoret var uppfyllt. 

HovR delade den bedömningen. 

 

Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 5-6 §§  FBL. 

 

 LMRR 09:26 

HovR gav tillstånd till omarrondering av ett ägosplittrat område om 12 200 ha 

produktiv skogsmark. Medelarealen per skogsskifte var 2,3 ha.  Enligt LM uppgick 

fördelarna av omarronderingen till 1600 kr/ha vid en beräkning med 4 % kalkylränta, 

Dels berodde fördelarna på minskade kostnader för avverkning och skogsvård, 

eftersom avverkningsytorna blir större efter omarronderingen. Dels berodde fördelarna 

också på minskade kostnader för att underhålla rågångar – gränsmärken – eftersom 

rågångslängden minskar efter omarronderingen. Förrättningskostnaden var fast, 1100 

kr/ha. LM beräknade därmed vinsten till 1600 kr/ha-1100 kr/ha=500 kr/ha. 

 

HovR ansåg att hänsyn till ytterligare fördelar borde tas vid båtnadsprövningen, även 

om båtnadsvillkoret var uppfyllt redan med de av LM beaktade fördelarna. Ett 

exempel på en fördel som enligt HovR:s mening borde beaktas var möjligheten att få 

bättre betalt för virket på grund av utbyggnad av skogsbilvägnätet. Dessutom skulle 

fastigheternas marknadsvärden troligen höjas eftersom kretsen av köpare skulle 

komma att vidgas eftersom förvärvsprövningen enligt jordförvärvslagen skulle 

upphöra genom omarronderingen. HovR ansåg dock att dessa effekter var alltför 

osäkra för att kunna kvantifieras. 

3.3 Analys och diskussion 

 
3.3.1 Båtnadsvillkoret – allmänt 

Enligt förarbetena ska prövningen av båtnadsvillkoret avse hela regleringsföretaget och i 

LMRR 79:67 ansåg hovrätten den principen vara tillämplig även vid en kombinerad AL- och 

FBL-förrättning. 

 

I LMRR 12:10 klargjorde MMD att fastighetsregleringens nytta inte kan anses vara den 

ersättning som sökande erbjudit. Enligt författarens mening överensstämmer detta synsätt väl 

med förarbetenas intentioner. Ett likställande av förrättningens nytta och sökandes 

ersättningserbjudande hade indirekt inneburit att personliga omständigheter hos den aktuella 

fastighetsägaren hade beaktats vid båtnadsprövningen. Till exempel kan en fastighetsägare av 

rent personliga skäl vara mycket intresserad av att förvärva ett visst markområde och därmed 

vara beredd att ge en mycket hög ersättning för området. 

3.3.2. Båtnadsprövning vid marköverföring i syfte att få större utrymme kring byggnad 

Rättsfallsgenomgången indikerar att marköverföring i syfte att befintlig bebyggelse ska kunna 

användas och underhållas på ett ändamålsenligt sätt, normalt anses uppfylla båtnadsvillkoret. I 
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samtlig av de tre fall som redovisats – LMRR 83:19, LMRR 92:49 och LMRR 06:12 – har 

denna typ av fastighetsreglering uppfyllt båtnadsvillkoret.  

Författaren vill emellertid inte dra slutsatsen att denna typ av fastighetsreglering alltid 

uppfyller båtnadsvillkoret. Det kan finnas situationer där behovet av marköverföringen för 

mottagande fastighet inte är lika påtagligt som i de redovisade fallen och där markområdet 

som är aktuellt för överföring är betydelsefullt för avstående fastighet. I de redovisade 

rättsfallen har det dock varit tämligen klara värdeökningar, där marköverföringen inte har 

försämrat avstående fastighet i nämnvärd mån. I LMRR 83:19 var den överförda marken 

beväxt med sly.  I LMRR 92:49 var avstående fastighet en bostadsfastighet vars hus var 

beläget relativt långt från fastighetsgränsen. I LMRR 06:12 var avstående fastighet en 

jordbruksfastighet och det överförda markområdet hade inte betydelse för jordbruksdriften. 

Det bör också påpekas att marköverföring i detta syfte kan möta hinder enligt andra 

bestämmelser. Till exempel kan det med tillämpning av 5 kap. 6 § 2 st. FBL vara lämpligare 

att tillgodose ändamålet med servitutsbildning; se rättsfallsanalysen till 5 kap. 6 § FBL. 

3.3.3 Båtnadsprövning vid överföring av samfälld mark 

Det förhållandet att en samfällighet inte längre är av gemensam betydelse för 

delägarfastigheterna, förefaller inte ensamt medföra att överföring av samfälligheten till 

angränsande fastigheter uppfyller båtnadsvillkoret. I både LMRR 97:13 och LMRR 11:13 

ansågs överföring av onödiga samfälligheter strida mot båtnadsvillkoret. En viss 

storleksökning hos mottagande fastighet innebär således inte att båtnadsvillkoret med 

nödvändighet är uppfyllt.  

Om den samfällda marken ska kunna överföras till angränsande fastighet, krävs det något 

ytterligare skäl – utöver att samfälligheten saknar gemensam betydelse - som medför att 

mottagande fastighet på goda grunder kan antas få en värdehöjning. I LMRR 06:15 

överfördes samfälld mark till en angränsande skogsfastighet. Den överförda marken var delvis 

produktiv skogsmark, varför den förbättrade mottagarfastighetens bärkraft. I LMRR 08:32 

innebar överföringen av den samfällda marken att ett båthus och den mark som båthuset stod 

på i samma ägares hand. En gemensam nämnare för dessa fall där båtnadsvillkoret ansetts 

vara uppfyllt är att den samfällda marken som överförs har betydelse för mottagarfastigheten 

av någon anledning. 

I rättsfallet LMRR 04:3 där en marksamfällighet hörande till två fastigheter delas upp och 

överförs till respektive fastighet, anses båtnadsvillkoret vara uppfyllt. I målet framhålls att en 

uppdelning av ägandet förenklar fastighetsförhållandena eftersom respektive fastighetsägare 

därigenom kan förfoga fritt över sin del av marken. Så är det förvisso i varje fall då en 

samfällighet ska delas upp genom fastighetsreglering, vilket inte nödvändigtvis behöver 

innebära att båtnadsvillkoret är uppfyllt.  En tänkbar anledning till att båtnadsvillkoret 

uppfylls i just detta fall är att samfälligheten är relativt stor, 16 ha. Fördelen för 

fastighetsägarna av uppdelningen av ägandet torde vara mer betydande om samfälligheten är 

värdefull och stor och därmed kan brukas självständigt för något ändamål. Enligt författarens 

mening vinner denna slutsats också stöd av rättsfallet LMRR 11:13, i vilket det påpekades att 

en av anledningarna till att båtnadsvillkoret inte uppfylldes var att förrättningskostnaderna 

översteg samfällighetens marknadsvärde. 
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Av LMRR 94:23 framgår att samfälligheter som inte längre används för sitt ursprungliga 

ändamål med tiden kan ha fått en annan betydelse för delägarfastigheterna. Denna nya 

betydelse bör då beaktas vid båtnadsprövningen. I rättsfallet är det ursprungliga ändamålet 

samfälld kvarnplats, men samfälligheten får senare betydelse för delägarfastigheterna genom 

behovet av att äga ett strandområde för att få den rätt som enligt 2 kap. 6 § vattenlagen 

tillkommer strandägare. 

Sammanfattningsvis bedömer författaren att överföring av samfälld mark till angränsande 

fastigheter kan ske om samfälligheten saknar gemensam betydelse och den samfällda marken 

har betydelse för mottagarfastigheten. Vidare bedömer författaren att avveckling av onyttiga 

samfälligheter oftare uppfyller båtnadsvillkoret om samfälligheten är stor och värdefull. 

3.3.4 Fördelarna ska hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen 

I förarbetena uttalades att de fördelar som avses i båtnadsvillkoret ska kunna hänföras till 

fastighetsindelningen eller markanvändningen. Detta innebär att personliga omständigheter 

hos den som för tillfället är fastighetsägare inte ska beaktas vid prövningen av 

båtnadsvillkoret. Rättsfallsgenomgången tyder på att domstolen normalt sett endast beaktar 

sådana fördelar som kan hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen. Exempel 

på förhållanden som inte har ansetts vara fördelar i båtnadsvillkorets mening är tillgodoseende 

av kommunens behov av utökad soptipp (LMRR 89:28), tillgodoseende av kommunala 

rationaliseringsönskemål (LMRR 97:13), och tillgodoseende av behovet av naturvårdsskydd 

(LMRR 03:1).  

Författaren bedömer dock att hovrätten i ett rättsfall, LMRR 92:46, har beaktat fördelar som 

inte kan hänföras till fastighetsindelningen eller markanvändningen. I rättsfallet bildades två 

servitut till förmån för Fortifikationsverkets fastighet avseende militära anläggningar och 

försvarsändamål. Ett av områdena som belastades var beläget på drygt 1 mils avstånd från 

härskande fastighet. Enligt författarens mening står det inte klart hur denna servitutsbildning 

leder till en mer ändamålsenlig markanvändning utifrån en objektiv bedömning, dvs. utan 

beaktande av vem som för tillfället ägde fastigheten. Av domskälen framgick dessutom att 

hovrätten beaktade regleringens betydelse för rikets försvar vid båtnadsprövningen. Något 

stöd för en sådan tolkning - dvs. att regleringens betydelse ur ren samhällssynpunkt kan 

beaktas vid båtnadsprövningen - har författaren inte funnit i förarbetena eller i doktrin. 

3.3.5 Båtnadsprövning då förhållandena är särskilt osäkra 

Av förarbetena framgår att om de uppskattningar som behövs vid prövningen av 

båtnadsvillkoret är särskilt osäkra, så krävs en extra stor säkerhetsmarginal vid 

båtnadsprövningen. I några rättsfall diskuteras olika typer av förhållanden som anses vara så 

osäkra att en extra stor säkerhetsmarginal krävs. Osäkerheten kan ligga i planförhållandena. I 

LMRR 07:2 klargör hovrätten visserligen att förväntningar om ändrad rätt till 

markanvändning kan beaktas vid båtnadsprövningen. Däremot anses det inte vara rimligt att 

utgå från att en fastighet säkert får rätt till förändrad markanvändning endast på den grunden 

att sådana förväntningar föreligger. 

 

Sådan osäkerhet som kräver extra stor säkerhetsmarginal kan också anses föreligga om det 

krävs att ytterligare fastighetsregleringar genomförs för att uppnå syftet med den aktuella 

fastighetsregleringen. I ett sådant fall kan ett ytterligare tecken på att förhållandena är särskilt 
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osäkra vara att uppbyggnaden av sökandes fastighet pågått lång tid utan att verkställas. Detta 

var fallet i LMRR 03:1 – fastighetsreglering för uppbyggnad av naturvårdsfastighet. 

3.3.6 Båtnadsprövning vid fastighetsreglering i plangenomförande syfte 

Rättsfallsgenomgången tyder på att fastighetsregleringar som syftar till att genomföra en 

detaljplan normalt anses uppfylla båtnadsvillkoret. I de fall som redovisats har 

båtnadsvillkoret varit uppfyllt, och inte heller i övrigt fanns det något fall där 

fastighetsreglering i plangenomförande syfte inte uppfyllde båtnadsvillkoret. Hovrätten 

framhöll dock i LMRR 00:10 att prövningen av båtnadsvillkoret ska ske även om 

förrättningen sker i syfte att genomföra en detaljplan - det är alltså inte säkert att 

fastighetsregleringar i plangenomförande syfte alltid uppfyller båtnadsvillkoret. 

3.3.7 Båtnadsprövning vid fastighetsreglering som har skadeförebyggande effekter 

Av förarbetena framgår att skadeförebyggande effekter ska beaktas vid båtnadsprövningen. 

Rättsfallsgenomgången tyder på att skadeförebyggande effekter framför allt handlar om 

trafiksäkerhetsåtgärder. I LMRR 90:28 upphävde HD ett vägservitut till förmån för en 

jordbruksfastighet avseende järnvägsöverfart. I LMRR 09:24 upphävdes ett vägservitut 

mellan två intilliggande bostadsfastigheter sedan härskande fastighet erhållit annan lämplig 

utfart. Gemensamt för dessa fall är att en intresseavvägning sker mellan å ena sidan den 

ökning av trafiksäkerheten som servitutsupphävandet medför, å andra sidan de olägenheter 

som upphävandet medför för härskande fastighet.  

 

Utifrån LMRR 90:28 kan konstateras att upphävande av trafikfarliga järnvägsöverfartsservitut 

innebär avsevärda fördelar för järnvägsfastigheter. Förvisso medförde servitutsupphävandet i 

rättsfallet vissa olägenheter för härskande fastighet, såsom ökat köravstånd till åkermarken. 

HD ansåg dock att dessa olägenheter var ringa i förhållande till fördelarna i form av ökad 

trafiksäkerhet. Detta torde innebära att upphävande av trafikfarliga järnvägsöverfartsservitut 

innebär så betydande fördelar för järnvägsfastigheten att båtnadsvillkoret generellt uppfylls. 

Författaren anser sig dock inte kunna dra lika tydliga slutsatser vad gäller upphävande av 

vägservitut mellan bostadsfastigheter. I rättsfallet LMRR 09:24 togs hänsyn till flera aspekter 

förutom trafiksäkerheten, bland annat att servitutet ianspråktog merparten av tjänande 

fastighets mest värdefulla tomtområde och att härskande fastighet erhållit annan lämplig 

utfart. Fallet visar dock att en intresseavvägning mellan å ena sidan nyttan av servitutet för 

härskande fastighet och å andra sidan belastningen av servitutet för tjänande fastighet. I denna 

intresseavvägning bör trafiksäkerhetsaspekter beaktas, men bedömningen måste göras från 

fall till fall utifrån de aktuella förhållandena. 

 

3.3.8 Båtnadsprövning vid servitutsupphävande 

Rättsfallsgenomgången visar att servitut kan ändras om servitutet utgör en betydande 

belastning för tjänande fastighet samtidigt som ändrade förhållanden medfört att nyttan av 

servitutet har minskat. I LMRR 04:35 hade en radhusfastighet utfartsservitut på sin 

angränsande radhusfastighet. Genom ändrade förhållanden erhölls en annan lämplig utfart, 

varför servitutet upphävdes. I LMRR 91:43 upphävdes ett vattentäktsservitut sedan det 

kommunala plan- och vatten- och avloppsnätet byggts ut. Gemensamt för dessa fall är att 

nyttan av servitutet minskat betydligt till följd av ändrade förhållanden. 

Servitutsupphävandena minskade därför inte marknadsvärdet på härskande fastighet annat än 

obetydligt. Däremot hade servitutsupphävande hade däremot stora fördelar för tjänande 
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fastighet: Åtgärden medförde i LMRR 04:35 att tjänande fastighet kunde utnyttja sin tomt 

ostört, och i LMRR 91:43 att snöröjningen och nyttjandet av en småbåtshamn underlättades.  

3.3.9 Betydelsen av strandtillgång vid båtnadsprövningen 

Rättsfallsgenomgången visar en svag tendens till att fastighetsregleringar som begränsar det 

antal fastigheter som har rätt att nyttja en viss strand, vanligen inte uppfyller båtnadsvillkoret. 

Detta var fallet i LMRR 94:23 och LMRR 94:38. 

I LMRR 94:38 vägrades överföring av ett strandskifte mellan två fritidsfastigheter. 

Mottagarfastigheten hade servitutsrätt på strandskiftet före regleringen, dvs. båda 

fastigheterna kunde nyttja strandskiftet före regleringen. Ett verkställande av 

fastighetsregleringen, däremot, hade inneburit att endast en av de två fastigheterna, nämligen 

mottagarfastigheten, hade haft rätt att nyttja strandskiftet. I LMRR 94:23 vägrades överföring 

av ett samfällt strandområde till en fastighet. Före regleringen kunde alla delägarfastigheterna 

nyttja strandområdet. Ett verkställande av regleringen, däremot, hade inneburit att endast 

mottagarfastigheten hade haft rätt att nyttja strandområdet. 

3.3.10 Båtnadsprövning vid omarrondering av svårt ägosplittrade områden 

Rättsfallsgenomgången talar för att omarrondering av ägosplittrade områden normalt 

uppfyller båtnadsvillkoret. I samtliga rättsfall i LMRR som handlat om omarrondering av 

ägosplittrade områden har båtnadsvillkoret ansetts vara uppfyllt. Av de två redovisade fallen, 

LMRR 06:8 och LMRR 09:26, framgår att båtnadsprövningen i princip utgår från en 

ekonomisk kalkyl. Hovrätten framhöll dock i LMRR 09:26 att hänsyn även kan tas till sådana 

fördelar som är svåra att kvantifiera. Exempel på sådana fördelar är möjligheten att få bättre 

betalt för virket på grund av utbyggnad av skogsbilvägnätet och det förhållandet att 

förvärvsprövningen enligt jordförvärvslagen kan upphöra genom omarronderingen. 
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4. FBL 5 kap. 5 §   

4.1 Beskrivning av paragrafen 

 
5 kap. 5 § 
Fastighetsreglering som begärts av sakägare får genomföras endast om den är nödvändig för 

att en fastighet som tillhör sökanden ska förbättras. Kravet på att fastigheten ska förbättras 

gäller inte om regleringen har begärts av en samfällighetsförening och berör en samfällighet 

som inte längre är av gemensam betydelse för delägarfastigheterna. Kravet gäller inte heller 

om fastighetsregleringen behövs för att få fastigheten att stämma bättre överens med gällande 

detaljplan eller järnvägsplan. 

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av sakägare att 

regleringen, för att inte möta hinder enligt 4 § andra stycket, ska göras mer omfattande än 

som krävs för att sökandens fastighet ska förbättras, får regleringen inte äga rum, om de 

sakägare som har ett väsentligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och 

har beaktansvärda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga ska främst deras mening 

beaktas som har störst nytta av regleringen. 

Andra stycket gäller inte, om behovet av fastighetsreglering är synnerligen angeläget. Lag 

(2010:1003). 

 

Bestämmelsen i 5 kap. 5 § 1 st. FBL kallas för förbättringskravet. 5 kap. 5 § 2 st. FBL handlar 

om det så kallade opinionsvillkoret. 5 kap. 5 § 3 st. FBL handlar om undantag från 

opinionsvillkoret. 

 

4.1.1 Förbättringskravet - 5 kap. 5 § 1 st. FBL 

Förbättringskravet innebär att fastighetsreglering som begärts av sakägare endast får 

genomföras om den är nödvändig för att en fastighet som tillhör sökanden ska förbättras. 

Sökande ska alltså ha ett berättigat intresse av att fastighetsregleringen genomförs och detta 

intresse ska vara knutet till den egna fastigheten (prop. 1969:128 s. B 358). Bestämmelsen 

syftar till att skydda enskilda intressen. Om berörda sakägare samtycker till att 

fastighetsregleringen genomförs, behöver fastighetsregleringen inte förbättra sökandes 

fastighet (prop. 1969:128 s. B 363). Bestämmelsen är alltså dispositiv, vilket framgår av 5 

kap. 18 § 1 st. FBL 

 

Bestämmelsen innebär att fastighetsägare inte kan påtvingas ändringar beträffande sin fasta 

egendom, om det inte är nödvändigt för att sökandes egen fastighet ska förbättras. Om övriga 

berörda fastigheter förbättras eller inte saknar betydelse härvid. Fastighetsägare ska således 

inte ens kunna påtvingas en förbättring av sin egen fastighet, om detta inte krävs för att 

tillgodose sökandes intresse. Skälet till det är bland annat att förbättringen medför en 

skyldighet att bidra till kostnaderna (prop. 1969:128 s. B 358 f.). 

 

I ett fall kan sökande påkalla en reglering vars omfattning går utöver vad som i och för sig 

krävs för att förbättra den egna fastigheten. Det är om bestämmelsen i 5 kap. 4 § 2 st. FBL, 

spärren mot partiella regleringar, hindrar en reglering som förbättrar sökandes fastighet. 

Sökande kan alltså begära en reglering vars omfattning går utöver vad som krävs för att 
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förbättra den egna fastigheten, om detta behövs för att inte försvåra eller fördyra en ytterligare 

behövlig reglering. Omfattningen av regleringen bestäms i sådana fall utifrån 5 kap. 6 § FBL 

(Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 5 § FBL) 

Andra meningen innebär ett undantag från förbättringskravet i det fall då regleringen har 

begärts av en samfällighetsförening och berör en samfällighet som inte längre är av 

gemensam betydelse för delägarfastigheterna. Undantaget från förbättringsvillkoret gäller 

dock inte om samfälligheten fortfarande används för det ändamål för vilken den inrättats. 

Syftet med undantaget är att underlätta för samfällighetsföreningarna att sanera 

fastighetsförhållandena, dvs. att avveckla onyttiga samfälligheter. Den här typen av 

fastighetsreglering är inte alltid till direkt nytta för delägarfastigheterna, även om en 

rättvisande fastighetsredovisning på sikt alltid är av värde för berörda fastighetsägare (prop. 

1988/89:77 s. 44 f.) 

Den tredje meningen i första stycket innebär också ett undantag från förbättringsvillkoret och 

gäller för det fall då fastighetsregleringen görs för att sökandes fastighet bättre ska stämma 

överens med gällande detaljplan eller järnvägsplan. Till exempel kan ägaren till en fastighet 

som helt eller delvis är belägen på allmän plats för vilken kommunen är huvudman, begära 

överföring av den del av fastigheten som utgör allmän plats till en kommunägd fastighet 

(prop. 1991/92:127 sida 34). Av lagtexten kan dock inte utläsas att bestämmelsen endast 

gäller allmän platsmark, även om det var de situationerna som diskuterades i propositionen. 

Bestämmelsen torde emellertid vara tillämplig även på kvartersmark (Lantmäteriet, 2013, s. 

41-42). 

4.1.2 Opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 2 st. FBL  

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av sakägare att 

regleringen, för att inte möta hinder enligt 4 § andra stycket, ska göras mer omfattande än som 

krävs för att sökandens fastighet ska förbättras, får regleringen inte äga rum, om de sakägare 

som har ett väsentligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och har 

beaktansvärda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga ska främst deras mening beaktas 

som har störst nytta av regleringen. 

 

Opinionsvillkoret tillämpas dels när regleringen påkallats av annan än sakägare, dels när 

regleringen, i syfte att komma förbi spärren mot partiella regleringar i 5 kap. 4 § 2 st. FBL, 

ska ges en större omfattning än vad som krävs för att förbättra sökandes fastighet. 

Bestämmelsen tillkom mot bakgrund av att fastighetsregleringar i regel inte får fullgoda 

resultatet om sakägarna allmänt sett motsätter sig regleringen (prop. 1969:128 s. B 363).  

 

En helhetsbedömning av motståndet mot regleringen ska göras, varvid i första hand antalet 

motståndare bland sakägarna ska beaktas. Även de skäl som anförs mot regleringen är av 

väsentlig betydelse för bedömningen. Departementschefen framhöll att särskilt sakägarnas 

reella intresse av frågan ska beaktas. Detta innebär att hänsyn framförallt ska tas till sådana 

skäl som har ekonomiska betydelse (prop. 1969:128 s. B 363 f.). 

 

Vid prövningen ska främst deras mening som har störst nytta av regleringen beaktas. Skälet 

till det är att dessa sakägare kommer att få betala den största delen av kostnaderna  

(Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 5 § FBL). 
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4.1.3 Undantag från opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 3 st. FBL 

Enligt 5 kap. 5 § 3 st. FBL behöver opinionsvillkoret inte vara uppfyllt om behovet av 

fastighetsreglering är synnerligen angeläget. Undantaget gäller om det är uppenbart att 

regleringen behöver komma till stånd snarast. Detta kan till exempel vara fallet när en långt 

driven ägosplittring hindrar ett rationellt utnyttjande av marken, eller när nyanläggning av 

allmän väg orsakar allvarliga skador på fastighetsindelningen (prop. 1969:128 s. B 361). 

Bestämmelsen kan också tillämpas inom tätortsförhållanden, där regleringsbehovet 

sammanhänger med bebyggelsebehovet. Om möjligheterna till bebyggelse är avhängigt av att 

fastighetsreglering genomförs, är regleringsbehovet att betrakta som synnerligen angeläget 

om bebyggelsebehovet är det (prop. 1969:128 s. B 364).  

 

4.2 Genomgång av rättsfall 5 kap. 5 § FBL 
Både rättsfallsgenomgången och analys- och diskussionsdelen till 5 kap. 5 § FBL är indelad i 

en del som behandlar 5 kap. 5 § 1 st. FBL, en del som behandlar 5 kap. 5 § 2 st. FBL och en 

del som behandlar 5 kap. 5 § 3 st. FBL. 
 

4.2.1 Förbättringskravet - 5 kap. 5 § 1 st. FBL 

I ett rättsfall har ansetts att fastighetsägare som framför ett alternativyrkande i syfte att minska 

olägenheterna för egen del inte ska omfattas av förbättringskravet. 

 LMRR 81:24 

En fastighetsägare, A, ansökte om marköverföring från angränsande fastighet, ägd av 

B, i syfte att möjliggöra en framtida avstyckning. B yrkade i HovR att ett annat 

markområde än det som A föreslagit skulle överföras. HovR konstaterar att 

fastighetsreglering enligt 5 kap. 5 § FBL förutsätter att sökandes fastighet förbättras. 

B:s fastighet kunde inte anses förbättras genom att den avstår det område som B 

föreslagit till A:s fastighet. B:s yrkande ansågs dock ha ett direkt samband med A:s 

yrkande, varför förbättringskravet inte var tillämpligt på B:s yrkande.  

I två rättsfall, LMRR 94:24 och LMRR 12:5, har den ansökta regleringen stridit mot 

förbättringskravet, eftersom sökandes intresse av regleringens genomförande inte har ansetts 

vara knutet till den egna fastigheten: 

 LMRR 94:24  

Tvångsvis överföring av samfällt markområde (och samtidig avstyckning av det 

överförda området) tilläts ej. Fastigheten 14:25 låg i ett fiskeläge på skånska östkusten 

och omfattar 345 kvm. Ägaren bodde och bedrev konstnärlig verksamhet på 

fastigheten. På andra sidan av den allmänna väg som angränsar 14:25 fanns en 

samfälld vattningsplats. Inom samfälligheten fanns ett före detta fryshus (byggnad på 

ofri grund), som ägaren till 14:25 har förvärvat och ställt i ordning till galleri. 

Samfälligheten nyttjades inte längre för det avsedda ändamålet, utan skulle istället 

användas för handelsändamål/galleri enligt ett detaljplaneförslag. Ägaren till 14:25 

ansökte om överföring av samfälligheten till 14:25 och samtidig avstyckning av 

området till en enskild fastighet.  

HovR konstaterade att 14:25 var en fastighet för bostadsändamål. 

Fastighetsregleringen var därför inte nödvändig för att förbättra 14:25. Den var istället 
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knuten till ägarens yrkesverksamhet och önskan att förvärva marken som byggnaden 

stod på. På grund av det anförda fann HovR att förbättringsvillkoret inte var uppfyllt. 

 LMRR 12:5  

Tvångsvis överföring av 0,2 hektar samfälld skogsmark vägrades. Sökande hade 

förvärvat ett före detta militärt värn (skyddsrum) beläget på samfälligheten och ville 

att värnet skulle bli beläget på den egna fastigheten, som omfattade 28 ha. MÖD 

anförde att förbättringskravet innebär att sökande ska ha ett berättigat eget intresse av 

fastighetsregleringen och att detta intresse är knutet till den egna fastigheten. 

Fastighetsregleringen innebär att fastigheten tillförs ett område som är litet i 

förhållande till fastighetens storlek. Enligt MÖD:s uppfattning innebär detta inte en 

sådan förbättring av sökandes fastighet som avses i 5 kap. 5 § 1 st. FBL. Det faktum 

att åtgärden skulle innebära att värnet och den mark som detta är beläget på skulle 

komma i samma ägares hand, saknar betydelse. 

I flera rättsfall har förbättringskravet ansetts vara uppfyllt av olika anledningar. Två sådana 

fall exemplifieras nedan: 

 LMRR 95:8  

Tvångsvis utökning av fritidsfastighet med mark från jordbruksfastighet ansågs 

uppfylla förbättringskravet. Markområdet som överfördes var 2.5 m×32 m och 

utgjordes av slänt i anslutning till fastighetsgränsen. 

Av flera skäl var markområdet betydelsefullt för mottagarfastigheten. Avståendet 

mellan fritidsfastighetens hus med altan och fastighetsgränsen var 3,85 respektive 2,65 

m före regleringen. Jordbruksfastigheten ägare hade satt upp ett elstängsel i 

fastighetsgräns, vilket orsakat att mottagarfastighetens ägares gräsklippare vid flera 

tillfällen blivit strömförande. Tomten var mycket liten för att vara en landsortstomt – 

680 kvm – varför storleksökningen i sig också var till nytta. På grund av det anförda 

fann HovR att förbättringsvillkoret var uppfyllt. 

 LMMR 13:04 

Samfälld vägmark som inte längre hade gemensam betydelse överfördes till två 

angränsande bostadsfastigheter. Vägen gick tätt in på mottagarfastigheterna 

bostadshus, varför mottagarfastigheterna förbättrades genom att vägen togs bort.  

 

4.2.2 Opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 2 st. FBL 

I tre rättsfall nedan diskuteras om opinionsvillkoret är uppfyllt. I rättsfallen diskuteras först 

om motståndet ska anses vara mera allmänt i lagens mening. Om så är fallet diskuteras 

därefter om skälen för motståndet är beaktansvärda. 

 LMMR 00:7 (NJA 2000 s. 165)  

I Häradsbygden, Leksands kommun, ansöktes om omarrondering av 12 000 ha 

huvudsakligen skogsmark. LM hade tidigare genomfört en enkätundersökning som 

visade att 52 % av antalet sakägare, motsvarande 43 % av arealen, motsatte sig 

omarronderingen.  

 

Sett till antalet sakägare (52 %) ansåg HD det vara uppenbart att motståndet mot 

arronderingen var mera allmänt. Vid prövningen ska även dessas intresse i saken 
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beaktas. Det framstår då som mer osäkert om motståndet är mera allmänt. HD ansåg 

ändå att motstånd från ett så stort antal sakägare som representerar över 40 % av 

arealen ska anses vara mera allmänt.  

 

Därutöver krävs att motståndarna har beaktansvärda skäl, vilka främst är sådana som 

har ekonomisk betydelse. Klagande anförde att skogen brukades på ett 

tillfredsställande sätt, vilken uppfattning delades av skogsvårdsstyrelsen. Mot 

bakgrund av det ansåg HD att klagandes invändning om att förrättningskostnaderna 

var stora och onödiga inte kan frånkännas betydelse, även om omarronderingen skulle 

bli ekonomiskt lönsam. Därtill uttrycktes farhågor om att vissa sakägares jakträtt 

skulle kunna inskränkas, samt att jaktlag med tillhörande slakthus skulle komma att 

brytas upp. HD betecknade underlaget för dessa farhågor som delvis osäkert, men fann 

ändå att inte heller denna invändning kunde lämnas utan avseende. På grund av det 

anförda ansåg HD sammantaget att skälen var beaktansvärda, varför tillstånd till 

omarronderingen inte förelåg. 

 

 LMRR 06:8 

Vid omarrondering av 19 800 ha skogsmark i Leksands kommun visade LM:s 

enkätundersökning att 21 % av antalet markägare, motsvarande 29 % av arealen, 

motsatte sig omarronderingen. HovR ansåg inte att motståndet var mera allmänt, 

varför opinionsvillkoret var uppfyllt. 

 

Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 4 och 6 §§  FBL. 

 

 LMRR 07:5  

Vid omarrondering av 13 700 ha skogsmark i Leksands kommun visade LM:s 

opinionsundersökning att 38 % av antalet markägare, motsvarande 40 % av arealen, 

motsatte sig omarronderingen. 39 % av markägarna, motsvarande 45 % av arealen, var 

positiva eller neutrala till omarronderingen. 23 % av markägarna hade inte svarat.  

 

Utifrån LMRR 00:7 konstaterar HovR att såväl antalet motståndare som den areal de 

representerar ska beaktas. HovR anser dock att det är oklart vilken av de två 

komponenterna som väger tyngst. I detta fall är 38 % av antalet sakägare motståndare, 

vilket är klart lägre än i LMRR 00:7. Utifrån antalet sakägare som är motståndare 

anses motståndet därför inte vara mera allmänt. HovR konstaterar vidare att 

motståndarna representerar cirka 40 % av arealen, vilket är ungefär detsamma som i 

LMRR 00:7. I detta fall representerar motståndare en mindre areal än de som förklarat 

sig vara positiva eller neutral till omarronderingen. Förhållandena var tvärtom i 

LMRR 00:7, dvs. i LMRR 00:7 representerade motståndarna en större areal än dem 

som uttryckligen förklarat sig vara positiva eller neutrala. Sammantaget fann HovR att 

motståndet inte var mera allmänt, varför opinionsvillkoret var uppfyllt. 

4.2.3 Undantag från opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 3 st. FBL 

Behovet av regleringen av har ansetts vara synnerligen angeläget i tre rättsfall – LMRR 78:27, 

LMRR 82:56 och LMRR 87:14 - som alla handlar om omarrondering av starkt ägosplittrade 

områden. Rättsfallet LMRR 78:27 beskrivs nedan: 
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 LMRR 78:27 (NJA 1978 s. 638) 

Efter initiativ av länsstyrelsen omarronderades ett område om 200 ha med stark 

ägosplittring i syfte att allmänt förbättra fastighetsindelningen. Bristerna i gällande 

fastighetsindelning var mycket påtagliga. Lantbruksnämnden ägde 56 fastigheter inom 

området. Två fastighetsägare – så kallade kärnföretag – ägde relativt stora delar av 

området. Därutöver fanns ytterligare 90 berörda fastigheter, som i genomsnitt 

innehade 0,7 ha inom regleringsområdet. Innehavet för dessa fastigheter var i 

genomsnitt uppdelat i tre skiften per fastighet, dvs. cirka 0,2 ha/skifte. Till följd av den 

kraftiga ägosplittringen stod stora arealer av området obrukade. Regleringsområdet 

omfattade inägojord om 200 ha, varav 110 ha åker. 

Bristerna i gällande fastighetsindelning var så påtagliga att HD ansåg att behovet av 

fastighetsregleringen var synnerligen angeläget. Opinionsvillkoret behövde därför inte 

prövas.  

4.3 Analys och diskussion 5 kap. 5 § FBL 

 
4.3.1 Förbättringskravet 5 kap. 5 § 1 st. FBL 

I två rättsfall har fastighetsregleringen ansett strida mot förbättringskravet, eftersom sökandes 

intresse av att regleringens genomförande inte varit knutet till den egna fastigheten. Såvitt 

författaren kan bedöma är skälet till det att fastighetsregleringen syftar till att tillfredsställa 

fastighetsägaren i något rent personligt hänseende. Det förefaller handla om åtgärder som en 

typisk ägare av dessa respektive fastigheter inte skulle vara intresserad av att genomföra. I 

LMRR 12:5 skulle regleringen innebära att ett värn och den mark som värnet stod på kom i 

samma ägares hand. Författaren har svårt att se att denna åtgärd skulle objektivt förbättra 

sökandes fastighet. Ett värn framstår för författaren som ett så speciellt föremål att en typisk 

köpare av sökandes fastighet inte skulle se värnet med mark som ett mervärde. Likaledes 

skulle en typisk ägare av den bostadsfastighet som avses i LMRR 94:24, inte vara intresserad 

av att förvärva markområde med galleri. Sökande vill förvärva marken med galleriet för att 

det skulle gynna honom i hans konstverksamhet, vilket är en anledning som är personlig för 

just sökande. 

Som framhållits i rättsfallsgenomgången finns det ett flertal anledningar till att 

förbättringskravet i olika fall är uppfyllt. Det som författaren funnit vara gemensamt för dessa 

fall är att de sökta åtgärderna syftar till att förbättra sökandes fastighet och inte endast till att 

tillfredsställa den sökande i något rent personligt hänseende. I rättsfallet LMMR 13:04 

överfördes samfälld vägmark som låg nära en bostadsfastighets hus. Detta torde vara en 

åtgärd som en typisk ägare av bostadsfastigheten skulle finna önskvärd. De fördelar som 

åtgärden medför – förbättrad trafiksäkerhet och minskade störningar i boendet – är inte knutna 

till personliga omständigheter hos den som för tillfället är fastighetsägare. Detta gäller även i 

LMRR 95:8, där förbättringskravet var uppfyllt. Sökandes fritidsfastighet var för liten och 

stördes av elstängsel från angränsande fastighet. Genom marköverföringen fick fastigheten en 

välbehövlig utökning och dessutom minskade störningarna av grannfastighetens elstängsel. 

 

Utöver vad som ovan diskuterats innebär förbättringskravet också att fastighetsägaren som 

huvudregel inte har rätt att begära en större reglering än vad som krävs för att förbättra 

sökandes fastighet. Dock har fastighetsägaren rätt att begära en större reglering än vad som 
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krävs för att förbättra den egna fastigheten, om detta är nödvändigt för att inte fördyra eller 

försvåra ytterligare behövlig reglering. 

4.3.2 Opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 2 st. FBL 

Opinionsvillkoret har i domstol tillämpats vid större omarronderingar av ägosplittrad mark. 

Det är tydligt att både antalet motståndare och den areal som motståndarna representerar ska 

vägas in i bedömningen av om motståndet ska anses vara mera allmänt i lagens mening. Av 

förarbetena framgår att en helhetsbedömning av motståndet ska göras, där i första hand antalet 

sakägare som motsätter sig regleringen ska beaktas. Detta är en tänkbar anledning till att HD 

ansåg att motståndet var mera allmänt i LMRR 00:07. I målet representerade motståndarna 

drygt hälften, 52 %, av det totala antalet sakägare och 43 % av arealen. Förfinnaren finner 

därför att det står klart att ett motstånd från drygt hälften av sakägarna som representerar 

minst 40 % ska anses vara allmänt i lagens mening. Mot bakgrund av det begränsade 

rättsfallsunderlaget anser sig författaren dock inte kunna dra några tydliga slutsatser i övrigt. 

Ett exempel på en situation som för författaren framstår som osäker är om motståndarna utgör 

43 % av antalet sakägare och representerar 52 % av arealen (jämfört med LMRR 00:7 där 

motståndarna utgjorde 52 % av antalet sakägare och representerade 43 % av arealen). Det är 

möjligt att motståndet i ett sådant fall inte skulle anses vara allmänt, eftersom det enligt 

förarbetena i första hand är antalet motståndare som ska beaktas. 

 

HD ansåg i LMRR 00:7 att de enligt klagandes mening onödiga förrättningskostnaderna i 

kombination med viss risk för inskränkt jakträtt och att jaktlag med tillhörande slakthus skulle 

brytas upp utgjorde beaktansvärda skäl. De klagande kunde bruka området på ett 

tillfredsställande sätt redan före omarronderingen och därför betraktades 

förrättningskostnaderna som onödiga och höga. Författaren finner det svårt att dra någon klar 

slutsats om vad HD:s ställningstagande i detta kan tänkas innebära för den fortsatta 

rättstillämpningen. Författaren anser dock inte att HD ställde upp särskilt höga krav för att 

skälen skulle anses vara beaktansvärda. Till exempel beaktades farhågan om att 

omarronderingen skulle ha negativ påverkan på jakten, trots att underlaget för denna farhåga 

var delvis osäkert. 

4.3.3 Undantag från opinionsvillkoret - 5 kap. 5 § 3 st. FBL 

Enligt förarbetena kan behovet av fastighetsreglering anses vara synnerligen angeläget om ett 

område är kraftigt ägosplittrat, om fastighetsregleringen är nödvändig för att tillgodose ett 

synnerligen angeläget bebyggelsebehov, eller om fastighetsregleringen krävs för att förhindra 

allvarliga skador. I rättsfallen har det handlat om kraftigt ägosplittrade områden. I LMRR 

78:27 var behovet synnerligen angeläget eftersom den kraftiga ägosplittringen hade medfört 

att stora arealer av det aktuella området förblev obrukade. Bristerna i gällande 

fastighetsindelning ska alltså vara så påtagliga att de i betydande mån hindrar ett 

ändamålsenligt utnyttjande av marken. Författaren bedömer därför att bestämmelsen ska 

tillämpas tämligen restriktivt, dvs. undantag från opinionsvillkoret bör inte göras annat än i 

undantagsfall.  
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5. FBL 5 kap. 6 § 

5.1 Beskrivning av paragrafen 

5 kap. 6 § 

Fastighetsreglering skall ske i den omfattning som avses med ansökningen. Sker regleringen i 

syfte att åstadkomma en allmän förbättring av fastighetsbeståndet inom ett område, skall 

beaktas att regleringsområdet avpassas efter upprättade planer, fastighetsindelningens 

beskaffenhet, naturförhållandena samt befintliga och avsedda anläggningar så att största 

möjliga fördel uppkommer utan att förrättningsarbetet onödigt försvåras. 

Kan syftet med fastighetsregleringen vinnas genom olika utföranden, skall regleringen 

verkställas på det sätt som föranleder minsta olägenhet utan att lönsamheten eller utbytet i 

övrigt oskäligt försämras. 
 

I paragrafen finns bestämmelser om fastighetsregleringens omfattning och sättet för 

fastighetsregleringens genomförande (prop 1969:128 del B sida 364). 

 

5.1.1 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 1 men. 

5 kap. 6 § 1 st. 1 men. FBL föreskriver att fastighetsreglering ska ske i den omfattning som 

avses med ansökan. Enligt 4 kap. 8 § FBL ska sökanden ange den åtgärd som hon önskar få 

genomförd. Emellertid torde en ansökan om fastighetsreglering i många fall vara tämligen 

oprecist formulerad. Syftet kan då vinnas genom flera olika tillvägagångssätt, varvid 

lantmätarna måste besluta om till exempel vilka fastigheter som ska ingå i regleringen (prop. 

1969:128 del B sida 364 f.) 

 

Stor hänsyn till ska tas till ansökans syfte, men departementschefen underströk att 

lantmäterimyndigheten i övrigt ska ha stor frihet att välja det lämpligaste förfaringssättet. 

Lantmäterimyndigheten är bunden av det syfte med regleringen som sökanden angett, men är 

normalt sett inte bunden av vad sökanden uttalat om sättet för åtgärdens genomförande, till 

exempel vilka fastigheter som ska ingå i regleringen. För att uppnå syftet kan 

lantmäterimyndigheten bestämma regleringens omfattning, förutsatt att detta inte har 

preciserats i ansökan. Med omfattning avses i bestämmelsen vilka åtgärder som ska vidtas och 

vilka fastigheter som ska ingå i regleringen (prop. 1969:128 del B sida 367 f.). 

Om sökanden däremot anses ha ställt upp villkor på att regleringen ska avse vissa angivna 

åtgärder eller fastigheter, så betraktas dessa villkor som en del av sökandens syfte med 

förrättningen. I ett sådant fall är lantmäterimyndigheten hindrad att avvika från sökandens 

yrkande. För att klarlägga sökandes inställning bör lantmäterimyndigheten ta upp frågan vid 

förrättningen (prop. 1969:128 del B sida 368).  

 

I förarbetena diskuterades den situation som uppstår när en reglerings omfattning måste göras 

större än vad som är nödvändigt för att förbättra sökandes fastighet för att komma förbi 

spärren mot partiella regleringar i 5 kap. 4 § 2 st. FBL. Enligt departementschefens uttalande 

kan reglering vars omfattning bestäms av 5 kap. 4 § 2 st. FBL endast genomföras om detta är 

förenligt med ansökningens syfte. Detta innebär att sökanden måste ha ”åsyftat att regleringen 

skall ske i större omfattning än som annars är nödvändigt för att förbättra sökandens 
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fastighet”. På samma sätt kan regleringens omfattning begränsas på grund av motstånd från 

sakägare endast om detta är förenligt med ansökans syfte (prop. 1969:128 del B sida 368 f.). 

5.1.2 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 2 men.   

Sker regleringen i syfte att åstadkomma en allmän förbättring av fastighetsbeståndet inom ett 

område, skall beaktas att regleringsområdet avpassas efter upprättade planer, 

fastighetsindelningens beskaffenhet, naturförhållandena samt befintliga och avsedda 

anläggningar så att största möjliga fördel uppkommer utan att förrättningsarbetet onödigt 

försvåras. 

Frågan om regleringsområdets avpassning kräver dock inte en fullständig utredning av olika 

planläggningsalternativ. Istället anses det vara tillräckligt att lantmäterimyndigheten vid valet 

av regleringsområde tar hänsyn till vissa yttre förhållanden som normalt är lätta att konstatera 

(prop. 1969:128 del B sida 366).  

Med ”upprättade planer” avses i första hand sådana planer som enligt bestämmelserna i 3 kap. 

FBL ska beaktas vid fastighetsbildningen. Departementschefen påpekade emellertid att även 

andra planer kan beaktas (prop. 1969:128 del B sida 369). Ett exempel på en sådan plan kan 

vara översiktsplanen (Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 6 § FBL).  

5.1.3 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden 

5 kap. 6 § 2 st. FBL föreskriver att om syftet med regleringen kan nås genom olika 

utföranden, ska regleringen genomföras på det sätt som föranleder minsta olägenhet utan att 

lönsamheten eller utbytet i övrigt av regleringen försämras. Jämfört med första styckets 

bestämmelser, har denna regel en mer vidsträckt räckvidd eftersom den gäller för regleringens 

genomförande överhuvudtaget. Regeln gäller således inte endast för bestämmandet av 

fastighetsregleringens omfattning. Ett viktigt syfte med regelns utformning var att understryka 

fastighetsregleringens karaktär av positiv förbättringsåtgärd. Strävan därvid bör i princip vara 

att nå bästa möjliga ekonomiska nettoresultat (prop. 1969:128 del B sida 366). 

Trots bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL, kan lantmäterimyndigheten inte frångå en ansökan 

med ett preciserat tillvägagångssätt. I ett sådant fall bör sökande ges möjlighet att ändra 

ansökan, så att bästa möjliga resultat kan uppnås. (Lantmäteriet, 2013, s. 44). 

Med olägenhet avses inte endast ekonomisk olägenhet. Det kan också röra sig om personliga 

omständigheter av till exempel social karaktär. Bestämmelsen ska skydda dels berörda 

fastighetsägare, dels rättighetsinnehavare såsom nyttjanderättshavare eller fordringshavare 

enligt förmånsrättslagen (Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 6 § FBL). 

Nyttjanderättshavare är dessutom sakägare vid förrättningen enligt 5 kap. 34 § FBL, förutsatt 

att regleringen har betydelse för deras rätt.  De har därigenom möjlighet att bevaka sina 

intressen när det bestäms hur regleringen ska utföras. 

 

Avsteg från bestämmelsen i 5 kap. 6 § kan ske enligt 5 kap. 18 § FBL, om berörda sakägare 

samtycker till det. 
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5.2 Genomgång av rättsfall 
Rättsfallen som behandlar 5 kap. 6 § FBL har grupperats. Både rättsfallsgenomgången och 

analys och diskussionsdelen till 5 kap. 6 § FBL följer följande struktur: 

 

 1. FBL 5 kap. 6 § 1 st. 1 men 

 2. FBL 5 kap. 6 § 1 st. 2 men 

 3. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – marköverföring eller servitutsbildning? 

 4. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – ska nyttjanderätt fortsätta att gälla? 

 5. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – vederlag i mark eller pengar? 

 6. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – hur stort markområde ska överföras? 

 7. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid servitutsbildning 

 8. FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid överföring av samfälld mark 

 

5.2.1 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 1 men 

Betydelsen av ansökan och yrkande diskuteras utifrån 5 kap. 6 § st. 1 men. FBL i två rättsfall: 

 

 LMRR 76:39 

Vid fastighetsreglering avseende flyttning av samfälld mark, kunde FBM:s förslag till 

alternativ vägsträckning inte tas upp till prövning utan yrkande av sakägare. Sådant 

yrkande ansågs ha uppkommit genom förd talan i HovR. 

 

 LMRR 89:15  

En fastighetsreglering avsåg ett antal olika åtgärder, varav en var en marköverföring 

som förefaller ha kommit till på initiativ av FBM. Ingen fastighetsägare hade ansökt 

om marköverföringen, och denna hade inte heller påkallats av kommunen eller 

länsstyrelsen. Förvisso hade fastighetsägare förklarat sig godta FBM:s förslag om 

marköverföringen, men enligt HovR:s mening innebär det inte att fastighetsägaren ska 

anses ha ansökt om åtgärden. Enligt 5:6 1 st. 1 men FBL får reglering inte ges större 

omfattning än vad som är förenligt med ansökningens syfte. HovR ansåg att denna 

marköverföring saknade samband med övriga regleringsåtgärder, varför 

fastighetsregleringen borde ha begränsats till de åtgärder som avses med 

ansökningarna. På grund av det anförda tillät HovR ej marköverföringen ifråga. 

 

5.2.2 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 2 men 

I rättsfallet LMRR 06:8 diskuteras regleringsområdets avpassning vid en stor omarrondering: 

 

 LMRR 06:8 

HovR gav tillstånd till omarrondering av ett svårt ägosplittrat område i Leksands 

kommun om ca 19 000 ha, mestadels skogsmark. Totalt berördes 1020 markägare.  

 

I fråga om avgränsning av omarronderingsområdet konstaterades att LM:s målsättning 

med förrättningen endast avsåg skogsmarken. Frågan om huruvida åkermarken skulle 

ingå eller inte ansågs inte kunna detaljregleras i samband med tillståndsbeslutet. 

Istället skulle det avgöras vid detaljavgränsningen. Båtnad förelåg dock inte 

beträffande åkermarken, varför den generellt sett inte borde ingå i omarronderingen. 

HovR ansåg därför att omarronderingen inte tvångsvis skulle omfatta sådan åkermark 

som inte krävdes för att kunna utforma en för skogsbruket lämplig fastighetsindelning. 
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Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 4-5 §§  FBL. 

 

5.2.3 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – marköverföring eller servitutsbildning? 

Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL om alternativa utföranden är tillämplig vid valet mellan 

marköverföring och servitutsbildning: 

 

 LMRR 84:27 

Marköverföring i syfte att skapa 

tillträdesmöjlighet vid garage 

vägrades. Garaget låg vid 

tomtgränsen och marköverföringen 

skulle innebära att en remsa om 2 m 

lades mot garaget. Fastigheten som 

skulle avstå mark – 1:48 - var 

avstyckad för bostadsändamål, men 

obebyggd. Marköverföringen skulle 

reducera möjligheterna att bebygga 

fastigheten, varför HovR ansåg att 

syftet bättre kunde uppnås genom 

servitutsbildning.  

 

 LMRR 84:52 

Fastighetsgräns gick igenom bostadshus. 83 kvm mark skulle därför överföras så att 

bostadshuset på mottagande fastighet kom att ligga helt inom fastighetens gränser. 

Huset skulle då ligga 3 m intill tomtgränsen. Tvångsvis överföring av 83 kvm mark 

medgavs dock inte, eftersom avstående fastighet därigenom skulle understiga 

byggnadsplanens bestämmelse om minsta tomtstorlek samtidigt som mottagande 

fastighet ändå inte skulle uppnå denna storlek. Istället överfördes 50 kvm mark (1 m 

intill huset) i enlighet med avstående fastighets medgivande. Dessutom tillskapades 

officialservitut för rätt till tillträde för underhåll av mottagande fastighets hus. 

 

 LMRR 93:19 

Efter ansökan av Solna kommun överförde FBM två vattenområden till en 

angränsande kommunägd fastighet. Enligt gällande stadsplan3 skulle bro för allmän 

gatutrafik anordnas ovanför vattenområdena. HovR fann dock att regleringens 

begränsade ändamål – att få en bestående rätt att ha en bro på platsen – kunde 

tillgodoses med servitutsbildning istället för marköverföring. 

 

 LMRR 93:35 

Samfälld damm - som tidigare nyttjats som vattentäkt men som nu var igenväxt och 

inte hade nyttjats som vattentäkt på 40 år - överfördes till angränsande fastigheter. En 

delägare motsatte sig överföringen och anförde att dammen borde finnas kvar som 

vattenreservoar för djuren vid elavbrott. HovR ansåg att tillräckliga skäl för att behålla 

dammen som samfälld saknades. Behovet av att använda dammen som vattenreserv 

för djur vid elavbrott kunde tillgodoses genom servitutsbildning till förmån för de 

fastigheter som genom marköverföringen förlorade sin andel i samfälligheten. 

 

                                                           
3 Äldre lagstiftnings benämning på en detaljplan för bebyggelse i staden. 

Figur 3: LMRR 84:27 
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 LMRR 98:25 

Rätt till utfartsväg löstes med marköverföring istället för servitutsbildning. 

Mottagande fastighet gränsade i väster, norr och öster till avstående fastighet och i 

söder till samfälld väg. Mottagande fastighet hade tidigare nyttjanderätt för utfart på 

ett område längs östra gränsen av avstående fastighet. Detta område överfördes nu 

tvångsvis, trots att avstående fastighets ägare förordade servitutsbildning framför 

marköverföring. HovR ansåg dock att marköverföring var lämpligare än 

servitutsbildning. Området saknade betydelse för avstående fastighet och 

servitutsbildning skulle vara till nackdel för mottagande fastighet. En servitutsbildning 

hade därför komplicerat fastighetsförhållandena i onödan. 

 

5.2.4 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – ska nyttjanderätt fortsätta att gälla? 

Bestämmelsen 5 kap. 6 § 2 st. FBL om alternativa utföranden tillämpas också på frågan om 

regleringen ska verkställas så att nyttjanderätter fortsätter att gälla efter regleringen: 

 

 LMRR 95:23 

Markområde på vilket det fanns en partiell nyttjanderätt – en jakträtt – överfördes 

mellan två skogsfastigheter. Nyttjanderättshavaren ville att rätten skulle fortsätta att 

gälla i den överförda marken. Enligt 5 kap. 33a § FBL ska nyttjanderätten förordnas, 

om någon sakägare begär det samt åtgärden är lämplig och inte motverkar syftet med 

regleringen. Både avträdande och tillträdande markägare förefaller ha ansett att 

jakträtten inte borde fortsätta att gälla i den överförda marken. Nyttjanderättshavarens 

yrkande ansågs motverka syftet med regleringen och underordnades därför tillträdande 

markägares krav på att få full besittning över sin skogsfastighet. Jakträtten upphörde 

således att gälla i området vid tidpunkten för tillträde, 5 kap. 30 b § FBL.   

 

 LMRR 89:1 (NJA 1989 s. 20) 

Vid marköverföring där flera alternativa utföranden stod till buds, valdes ett alternativ 

som innebar att en partiell nyttjanderätt – en jakträtt - upphörde.  

 

Två fastigheter, 2:2 och 2:11, belastades av en inskriven jakträtt. Fastigheterna såldes, 

varvid köparen A fick förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen med villkor att 

fastigheterna sammanfördes med den redan ägda fastigheten 4:1. A ansökte om 

överföring av 2:2 och 2:11 till 4:1 genom fastighetsreglering. Nyttjanderättshavaren B 

yrkade att fastighetsregleringen skulle ske med bibehållande av 2:2 eller 2:11 

 

FD konstaterar att jakträtten inte var lokaliserad till viss del av 2:2 och 2:11. Om 

fastighetsregleringen genomförs enligt A:s yrkande upphör jakträtten på grund av 

bestämmelserna i 7 kap. 29 § JB. Om fastighetsregleringen genomförs enligt B:s 

yrkande skulle hela den ombildade fastigheten komma att belastas av jakträtten, 

förutsatt att avtal om att begränsa jakträtten till det område som den gällde för 

regleringen inte kunde träffas. A ville dock inte ingå sådant avtal. Vid bedömningen 

enligt 5 kap. 6 § 2 st. FBL vägs mot varandra - om regleringen genomförs enligt A:s 

yrkande - olägenheten för B att förlora sin jakträtt och – om regleringen genomförs 

enligt B:s yrkande – olägenheterna för A att få hela den ombildade fastigheten 

belastad av jakträtten samt ökade lagfartskostnader. FD finner att ett genomförande 

enligt B:s yrkande medför en oskälig försämring av lönsamheten för A, varför 

regleringen ska genomföras enligt A:s yrkande. HD delar den bedömningen. 
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(Det fanns ingen möjlighet att förordna att jakträtten skulle fortsätta att gälla i den 

överförda marken, eftersom 5 kap. 33a § FBL inte hade hunnit träda i kraft vid 

tidpunkten för domslutet.). 

 

5.2.5 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – vederlag i mark eller pengar? 

Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL om alternativa utföranden blir också tillämplig på frågan 

om vederlag ska utgå i mark eller pengar. Huvudregeln enligt 5 kap. 2 § FBL är att vederlag 

ska utgå i mark, om inte ersättning i pengar är lämpligare. 

 

 LMRR 77:9  

Ett markområde om 752 kvm som var avskilt från sin fastighet i övrigt genom vägar 

och anslöt till brukningscentrum på grannfastigheten, överfördes till grannfastigheten. 

HD fann att vederlag i pengar var mest lämpligt. Vederlag i mark hade dels medfört en 

mindre lämplig fastighetsindelning för mottagarfastigheten, dels föranlett betydande 

kostnader för ianspråktagandet (en större stengärdsgård var tvungen att bortforslas 

eller nedgrävas). 

 

 LMRR 84:84 

Fyra områden låg som en enklav inom två jordbruksfastigheter. FBM överförde 

områdena till dessa jordbruksfastigheter för att erhålla rationellare brukning, förbättra 

möjligheterna till dikning och undvika anläggandet av väg. Ersättning utgick i pengar. 

HovR anvisade ett möjligt vederlagsområde och återförvisade förrättningen eftersom 

frågan om markvederlag borde prövas med hänsyn till reglerna i 5 kap. 6 § 2 st. FBL. 

 

 LMRR 00:32 

Tvångsvis marköverföring av tre sandjordsskiften mot vederlag i pengar vägrades. 

Syftet med regleringen var att åstadkomma bättre arrondering för mottagande 

fastighet. Skiftena tillhörde tre olika fastigheter och låg mellan mottagarfastighetens 

mark. HovR ansåg dock att en förbättrad arrondering med fördel skulle kunna ske 

genom tillämpning av huvudregeln i 5:2 FBL om vederlag i mark istället för pengar. 

Detta skulle reducera olägenheterna för avstående fastigheters ägare, bland annat 

eftersom de möjliga vederlagsområdena skulle kunna tillgodose behovet av sandtäkt. 

 

5.2.6 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – hur stort markområde ska överföras? 

Frågan om hur stort markområde som ska överföras diskuteras också utifrån 5 kap. 6 § 2 st. 

FBL: 

 

 LMRR 90:11 

FBM flyttade tomtgränsen mellan två fastigheter i syfte att mottagarfastighetens ägare 

skulle få tillräckligt utrymme för att kunna utföra underhållsarbeten på huset. 

Fastighetsgränsen blev därmed belägen 2 m från huset på mottagande fastighet. 

Utifrån förhållandena på platsen ansåg HovR att en lösning med servitutsrätt var 

otillräcklig. HovR begränsade dock regleringsområdet så att gränsen drogs 1,2 m från 

huset. Med det nya regleringsområdet fanns lämpligt vederlagsområde på mottagande 

fastighet. Huvudregeln i 5 kap. 2 § FBL om vederlag i mark kunde därmed tillämpas. 
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 LMRR 90:35 

FBM beslutade om fastighetsreglering, 

varigenom en bysamfälld fiskeplan 

utplånades. Huvuddelen av marken 

tillfördes den angränsande fastigheten 

2:16 som därigenom fick möjlighet till 

utbyggnad av en byggnad och tillgång 

till brunn. HovR ansåg dock att syftet 

kunde vinnas genom en mer begränsad 

marköverföring som innebar att 

huvuddelen av stranden även 

fortsättningsvis skulle vara samfälld. 

 

 

 

5.2.7 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid servitutsbildning 

Även vid lokalisering och omfattning av servitut kan det finnas alternativa utföranden: 

 

 LMRR 95:19 

A var en fritidsfastighet på ö utan landförbindelse. B var en permanentbostadsfastighet 

på fastland med egen strand. B:s huvudskifte belastades av en nyttjanderätt för A:s 

ägare avseende rätt till plats för egen brygga. Avståndet från A till bryggan på B:s 

huvudskifte var 250 m. 

 

B:s ägare hade sagt upp nyttjanderätten. Ett officialservitut till förmån för A avssende 

rätt till bryggplats skulle därför tillskapas, varvid tre alternativa lokaliseringar fanns: 

1) Samma plats som nyttjanderätten belastade, dvs. B:s huvudskifte. 

2) B:s andra skifte. Avståndet mellan B:s andra skifte och A var 1300 m. 

3) Annan fastighet. 

 

Vid prövningen enligt 5 kap. 6 § 2 st. FBL fann FD att alternativet att förlägga 

bryggplatsen på B:s andra skifte var olämpligt på grund av avståndet (1300 m). FD 

fann också att alternativet att förlägga bryggplatsen på annan fastighet var opraktiskt. 

På grund av det anförda fann FD att det mest lämpliga var att lokalisera servitutsrätten 

till B:s huvudskifte. HovR delade den bedömningen. 

 

 LMRR 02:23 

LM avstyckade från en fastighet ett antal tomter bestående av mark under hus med 

husliv som avgränsning. Vid förrättningen bildades även servitut till förmån för 

styckningslotterna, avseende utrymme för uthus, sjöbod och brygga med båtplats. 

Avstyckningen hade föregåtts av köp av delar av styckningsfastigheten och 

köpekontrakten reglerade servitutens omfattning.  

 

En tomtägare yrkade att servitutsrätten skulle omfatta hela brygganläggningen, som 

hade utökats betydligt sedan köpekontraktets ingående, samt en trappa till bryggan. 

HovR bedömde dock, med tillämpning av 5 kap. 6 § 2 st. FBL, att det av LM 

beslutade servitutsområdet inklusive infästning på land i form av två järnbalkar ger 

godtagbara förutsättningar för att utöva servitutet. Denna servitutsomfattning ansågs 

Figur 4: LMRR 90:35 
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dessutom vara godtagen av klagande. På dessa grunder avslogs yrkandet. 

 

5.2.8 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid överföring av samfälld mark 

I två rättsfall fanns det alternativa utföranden vid överföring av samfälld mark: 

 

 LMRR 11:7  

Vid överföring av en samfälld skog om knappt 7,5 ha fanns två alternativa utföranden. 

Alternativ I innebar att skogen överfördes till en angränsade skogsfastighet.  

Alternativ II innebar att skogen överfördes till en annan skogssamfällighet, belägen 

400 m från området som skulle överföras. Val av alternativ I skulle innebära fördelen 

att fastighetsgränsen förkortades 600 m jämfört med om alternativ II valdes. Alternativ 

I skulle dock medföra olägenheten att en fastighetsägare skulle förlora sin drygt 70-

procentiga andel av området som skulle överföras. 

 

HovR konstaterar att den som äger störst andel i samfälligheten normalt sett bör vara 

den som i första hand har rätt att lösa till sig återstoden. Undantag från denna princip 

kan göras om området inte kan brukas självständigt eller om annat särskilt skäl finns. 

Den marginella förbättringen av fastighetsindelningen som skulle uppnås med att välja 

alternativ I istället för alternativ II uppväger, enligt HovR:s mening, inte olägenheten 

för en fastighetsägare att förlora sin 70-procentiga andel av samfälligheten. 

 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s. 106)  

16 ha samfälld skogsmark för de två fastigheterna A och B delades upp och överfördes 

till respektive fasighet. Den kommunägda fastigheten A är en gatu-, park- och 

restmarksfastighet om 20 ha i spridda områden. Den privatägda fastigheten B är en 

skogsfastighet om totalt 63 ha i sex olika skiften. Kommunen påkallade regleringen i 

syfte att bli ensam ägare till den del av samfälligheten där en vattentäkt skulle 

anordnas. Fastigheten B:s ägare klagade och anförde att tillgången till grustäkt går 

förlorad med den av LM valda uppdelningen.  

 

HD ansåg att det var lämpligt att kommunens fastighet tillfördes den del som 

innehåller grustaget och som har betydelse från vattentäktssynpunkt. HD anför vidare 

att de enskilda fastighetsägarnas intressen står i förgrunden vid fastighetsreglering, 

även om allmänna intressen i viss mån ska beaktas. Staten och kommuner kan härvid 

uppträda som fastighetsägare likställda med privata rättssubjekt. Emellertid kan det 

förhållandet att en fastighetsägare är staten eller kommunen få betydelse eftersom 

denna fastighetsägares speciella intressen kan få slå igenom. Det gäller särskilt vid 

tillämpningen av 5 kap. 6 § FBL, där speciella önskemål hos en fastighetsägare, 

exempelvis en kommun, kan beaktas. 

 

Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 4 och 8  §§ FBL. 

 

5.3 Analys och diskussion 
 

5.3.1 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 1 men 

Av LMRR 89:15 framgår att lantmäterimyndigheten inte kan utvidga fastighetsregleringen till 

att omfatta åtgärder som saknar samband med ansökans syfte. Dock kan yrkanden som 
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framförs av fastighetsägare under förrättningens gång beaktas, vilket framgår av LMRR 

76:39. 

 

5.3.2 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 2 men 

Underlaget i form av rättsfall är mycket begränsat. En lämplig princip utifrån LMRR 06:8 

torde dock vara att inte utan överenskommelse medta sådan mark för vilken båtnad inte 

föreligger. 

 

5.3.3 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – marköverföring eller servitutsbildning? 

Såvitt författaren förstår bör fastighetsregleringens ändamål tillgodoses med marköverföring 

istället för servitutsbildning om området som en fastighet är i behov av saknar betydelse för 

den fastigheten som området hör till. En servitutsbildning komplicerar då 

fastighetsförhållandena i onödan, vilket är fallet i LMRR 98:25.  

 

En omständighet som kan medföra att servitutsbildning bör väljas istället för marköverföring, 

är att fastighetsregleringens ändamål är så begränsat att det kan tillgodoses utan äganderätt. 

Ett exempel på ett sådant begränsat ändamål är kommunens behov av att ha rätt att anlägga en 

bro över privatägda vattenområden i LMRR 93:35.  

 

I tre rättsfall, LMRR 84:27, LMRR 84:52 och LMRR 93:35, har båda fastigheterna haft behov 

av ett visst område. Denna situation förefaller lösas genom att den fastighet som har det mest 

heltäckande behovet av området får äganderätten till det och den andra fastigheten får 

servitutsrätt på området. I dessa fall sker en intresseavvägning sker mellan de båda 

fastigheternas behov av området. Till exempel: I LMRR 84:27 ska tillträdesmöjlighet vid 

garage ordnas. Fastighetsregleringens ändamål tillgodoses i fallet med servitutsbildning, 

eftersom marköverföring hade reducerat möjligheterna att bebygga fastigheten som skulle 

avstå marken. 

 

Som framgår av LMRR 93:35 är det också möjligt att avstående fastighet får servitutsrätt på 

området som fastigheten avstått från. Det är också möjligt att fastighetsregleringens ändamål 

kan tillgodoses med en mindre marköverföring i kombination med en servitutsbildning, vilket 

är fallet i LMRR 84:52. 

 

5.3.4 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – ska nyttjanderätt fortsätta att gälla? 

Rättsfallsanalysen talar för att fastighetsägare har starkare ställning än nyttjanderättshavaren 

vid fastighetsreglering, även om nyttjanderättshavares intressen i viss mån ska beaktas. I 

LMRR 95:23 valde hovrätten att inte förordna en jakträtt vid marköverföring. Jakträtten kom 

därmed att upphöra. Ett förordnande ansågs ha motverkat syftet med regleringen och 

nyttjanderättshavaren fick därför ge vika för mottagarfastighetens intresse av att få full 

besittning över sin nybildade fastighet. I LMRR 89:1 verkställdes en fastighetsreglering så att 

en jakträtt kom att upphöra. Vid tidpunkten för domen hade 5 kap. 33a § FBL inte hunnit 

träda i kraft, varför det inte fanns möjlighet att förordna att nyttjanderätten skulle fortsätta 

gälla i den överförda marken. Det är möjligt att nyttjanderätten hade förordnats om fallet hade 

varit idag, men oavsett detta talar domslutet för att fastighetsägaren har en starkare ställning 

än nyttjanderättshavaren. 

 

5.3.5 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – vederlag i mark eller pengar? 

Enligt 5 kap. 2 § FBL ska vederlag vid fastighetsreglering ges i mark, om inte ersättning i 
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pengar är mer lämpligt. Detta har tagit sig uttryck genom att hovrätten i flera fall har 

återförvisat förrättningen till lantmäterimyndigheten för att frågan om markvederlag ska 

prövas mer noggrant. Enligt HD:s utslag i LMRR 77:9 bör vederlag i pengar väljas om 

markvederlag innebär en mindre lämplig fastighetsindelning för mottagarfastigheten och på 

annat sätt föranleder kostsamt arbete.  

 

5.3.6 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – hur stort markområde ska överföras? 

Allmänt kan sägas att marköverföringen inte bör göras mer omfattande än att syftet med 

regleringen tillgodoses. Om regleringen syftar till att mottagarfastigheten ska få möjlighet till 

utbyggnad av en byggnad, som i LMRR 90:35, bör marköverföringen inte omfatta mer mark 

än som krävs för att tillgodose detta syfte. Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL om alternativa 

utföranden kan således fylla funktionen att begränsa intrånget vid tvångsvisa 

fastighetsregleringar. 

 

5.3.7 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid servitutsbildning 

Det finns en viss tendens till att domstolen tar hänsyn till tidigare förhållanden och parternas 

tidigare ageranden i de fall då det finns alternativa utföranden vid servitutsbildning. I LMRR 

95:19 fanns det flera områden att välja mellan vid lokalisering av bryggservitut. Hovrätten 

valde i fallet att lokalisera bryggservitutet på det område som härskande fastighet tidigare haft 

nyttjanderätt på för brygga. I LMRR 02:23 avstyckades ett antal tomter från en fastighet, 

varvid servitut till förmån för styckningslotterna bildades. Servitutsomfattningen hade 

reglerats i köpekontrakt. De klagande ville utvidga omfattningen av servitutsrätten. Hovrätten 

lämnade dock besvären utan bifall, bland annat eftersom servitutsomfattningen ansågs vara 

godtagen av klagande. 

 

Självfallet kan inte frågan om servitutets omfattning och lokalisering avgöras enbart utifrån 

tidigare förhållanden och parternas tidigare ageranden. Servitutets omfattning och lokalisering 

måste dessutom vara lämplig, vilket även framhållits i domarna. Vidare kan det finnas 

situationer där det inte finns några tidigare förhållanden att lägga vikt vid, dvs. i fall då 

servitutsbildningen har föregåtts av varken köpekontrakt eller en tidigare nyttjanderätt.   

 

5.3.8 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden vid överföring av samfälld mark 

Enligt förarbetena ska strävan tillämpning av 5 kap. 6 § 2 st. FBL i princip vara att maximera 

det ekonomiska nettoresultatet. Trots det förordade hovrätten i LMRR 11:7 det av två 

alternativ som inte innebar den totalt sett bästa fastighetsindelningen. Syftet med detta var att 

en enskild fastighetsägare inte skulle förlora sin 70-procentiga andel av samfälligheten. Det 

gjordes alltså gjordes en avvägning mellan å ena sidan nyttan av att få en optimalt rationell 

fastighetsindelning, å andra sidan olägenheten för en fastighetsägare att tvingas avstå sin stora 

andel i samfälligheten. Författaren vill formulera detta som att strävan vid tillämpning av 5 

kap. 6 § 2 st. FBL ska vara nå ett så bra ekonomiskt nettoresultat som möjligt utan att orsaka 

påtagliga olägenheter för enskilda fastighetsägare. 

 

Utifrån HD:s uttalande i LMRR 04:3 är det tydligt att speciella önskemål hos en 

fastighetsägare kan beaktas vid tillämpningen av 5 kap. 6 § 2 st. FBL. I det aktuella fallet togs 

särskild hänsyn till den fastighetsägare som var kommun, men även önskemål från 

fastighetsägare som inte är myndigheter bör kunna tillmätas betydelse. 
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6. FBL 5 kap. 7 § 
 

6.1 Beskrivning av paragrafen 

 
5 kap. 7 § 

Fastighetsreglering får icke verkställas så, att mark tillsammans med byggnad som finns på 

marken överföres till annan fastighet eller samfällighet. Mark på vilken finns byggnad som 

tillhör innehavare av servitut eller nyttjanderätt får dock överföras, om byggnadens ägare 

tillförsäkras motsvarande rätt att efter regleringen behålla byggnaden på samma mark.  

Under förutsättning att väsentlig olägenhet för sakägare ej uppkommer, får mark överföras 

utan hinder av bestämmelserna i första stycket, om byggnaden har endast obetydligt värde 

eller om överföringen i betydande mån underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig 

fastighetsindelning. Vid sådan överföring övergår byggnaden i tillträdarens ägo, även om den 

ej hörde till den fastighet från vilken överföringen sker.  

Mark där det finns elektrisk starkströmsledning, för vilken koncession fordras, får överföras 

endast om ledningens ägare tillförsäkras rätt att efter regleringen behålla ledningen på 

samma mark.  

Paragrafens två första stycken reglerar möjligheterna att överföra bebyggd mark, det så 

kallade byggnadsskyddet. Paragrafens tredje stycke innehåller det så kallade skyddet för 

elektriska starkströmsledningar. Avsteg från 5 kap. 7 § FBL kan göras enligt 5 kap. 18  § FBL, om 

berörda sakägare samtycker till det. I 5 kap. 8a-8b §§  FBL finns bestämmelser om undantag från  5 kap. 7 

§ FBL i vissa fall. 

 

6.1.1 Byggnadsskyddet - 5 kap. 7 § 1 st. 1 men. FBL 

Enligt 5 kap. 7 § 1 st. FBL får mark tillsammans med byggnad som finns på marken som 

huvudregel inte överföras till annan fastighet eller samfällighet genom fastighetsreglering.  

Bestämmelsen är dock inte tillämplig på andra former av anläggningar än byggnader, men 

begreppet byggnad ska tolkas extensivt i tillämpningen (prop. 1969. 128 s. B 374). 

 

Om mark med byggnad överförs till en annan fastighet, kommer äganderätten till byggnaden 

att övergå till mottagarfastighetens ägare, om inte särskilda bestämmelser föreskriver annat. 

Av flera skäl är det önskvärt att fastighetsägare inte ska tvingas att avstå sina byggnader 

genom fastighetsreglering. För och främst har byggnader vanligen anpassats dels till de 

fastigheter som de hör till, dels till ägarnas individuella önskemål. Det sistnämnda skulle 

innebära den alltför stora personliga uppoffringen för ägaren att tvingas avstå byggnaden. 

Dessutom tvingar överföring av bebyggd mark fram olämpligt höga likvider (prop. 1969. 128 

s. B 370). 

 

6.1.2 Byggnad som tillhör innehavare av servitut eller nyttjanderätt - 5 kap. 7 § 1 st. 2 men. FBL 

Mark på vilken finns byggnad som tillhör innehavare av servitut eller nyttjanderätt får dock 

överföras, om byggnadens ägare tillförsäkras motsvarande rätt att efter regleringen behålla 

byggnaden på samma mark. 
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Förbudet mot överföring av mark med byggnad gäller inte om byggnaden tillhör innehavare 

av servitut eller nyttjanderätt. Dock måste byggnadens ägare ges rätt att ha kvar byggnaden på 

den överförda marken efter regleringen. Denna rättighet kan säkerställas på flera sätt 

(Lantmäteriet, 2013, s. 49 f.). 

 

Om byggnaden tillhör en servitutsinnehavare kan rättigheten säkerställas genom ett nytt 

avtalsservitut, genom förordnande enligt 7 kap. 13 § FBL att servitutet ska fortsätta att gälla i 

den överförda marken, eller genom ett nytt officialservitut enligt 7 kap. 1 § FBL (Bonde, 

Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 7 § FBL). 

 

Om byggnaden tillhör nyttjanderättsinnehavare kan rättigheten säkerställas genom ett nytt 

avtal eller genom förordnande enligt 5 kap. 33a § FBL att nyttjanderätten ska fortsätta att 

gälla i den överförda marken (Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 7 § FBL). 

 

6.1.3 Undantag från byggnadsskyddet - 5 kap. 7 § 2 st. FBL 

Under förutsättning att väsentlig olägenhet för sakägare ej uppkommer, får mark överföras 

utan hinder av bestämmelserna i första stycket, om byggnaden har endast obetydligt värde 

eller om överföringen i betydande mån underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig 

fastighetsindelning. Vid sådan överföring övergår byggnaden i tillträdarens ägo, även om den 

ej hörde till den fastighet från vilken överföringen sker. 

 

En förutsättning för att bebyggd mark ska få överföras är att väsentlig olägenhet inte ska 

uppkomma för varken avträdaren eller tillträdaren. För tillträdaren anses det vara av väsentlig 

olägenhet att tvingas överta en byggnad som inte har endast obetydligt värde och som inte 

behövs för vederbörandes fastighet (prop. 1969. 128 s. B 376). 

 

Enligt förarbetena kan byggnad med obetydligt värde i fråga om jordbruksfastigheter vara 

”fältlador och andra sådana ekonomibyggnader som står ute på ägorna” (prop. 1969. 128 s. B 

373). Det anses dock vara svårt att ange någon bestämd beloppsgräns för vilka byggnader som 

ska anses ha ett obetydligt värde; istället måste bedömningen göras från fall till fall. Utöver de 

exempel som gavs i förarbetena, är det också tänkbart att enklare garagebyggnader, sjöbodar 

eller friggebodar kan anses ha ett endast obetydligt värde (Lantmäteriet, 2013, s. 51). 

 

Undantag från byggnadsskyddet kan också göras om överföringen i betydande mån 

underlättar möjligheterna att vinna ändamålsenlig fastighetsindelning. Inom detaljplanelagda 

områden kan överföring av bebyggd mark som är nödvändig för att genomföra planen anses 

underlätta möjligheten att vinna ändamålsenlig fastighetsindelning (Lantmäteriet, 2013, s. 51). 

 

6.1.4 Skyddet för elektriska starkströmsledningar - 5 kap. 7 § 3 st. FBL 

Mark där det finns elektrisk starkströmsledning, för vilken koncession fordras, får överföras 

endast om ledningens ägare tillförsäkras rätt att efter regleringen behålla ledningen på samma 

mark.  

 

Om fastighetsreglering innebär överföring av mark som berörs av starkströmsledning, måste 

ledningsägarens rätt att ha kvar ledningen på samma mark tillgodoses. Detta kan ske genom 

frivilligt avtal mellan sakägare, men departementschefen befarade att frivilliga avtal inte alltid 

skulle kunna träffas (prop. 1969:128 s. B 377). 
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Skyddet för elektriska starkströmsledningar kan tillgodoses på tre sätt. Ett sätt är att 

lantmäterimyndigheten förordnar att avtalsservitut eller nyttjanderätt ska fortsätta att gälla i 

den överförda marken, se 5 kap. 33a § FBL och 7 kap. 13 § FBL. Det andra sättet är att 

ledningsrätt upplåts enligt ledningsrättslagen. Det tredje sättet är att ledningsägaren och 

mottagarfastighetens ägare ingår ett frivilligt avtal (Lantmäteriet, 2013, s. 53). Enligt 7 kap. 2 

§ FBL är det dock inte möjligt att tillskapa ett officialservitut. 

 

6.1.5 Undantagsbestämmelser i 5 kap. 8a-8b §§ FBL 

Bestämmelserna i 5 kap. 7 § FBL gäller inte vid sådana fastighetsregleringar för 

genomförande av detaljplan eller järnvägsplan som anges i 5 kap. 8a-8b §§ FBL. 

Det gäller dels mark som enligt detaljplan ska användas för allmän plats som kommunen ska 

vara huvudman för, dels mark som enligt detaljplan ska användas för enskilt byggande men 

även för allmän trafikanläggning och dels mark som enligt lagen om byggande av järnväg får 

inlösas för järnvägsändamål. 

 

6.2 Genomgång av rättsfall 

Det finns endast ett fåtal rättsfall i Lantmäteriets rättsfallsregister som behandlar 5 kap. 7 § 

FBL. Det finns inga rättsfall som handlar om 5 kap. 7 § 3 st. FBL, dvs. skyddet för elektriska 

starkströmsledningar. Det finns dock två rättsfall som behandlar möjligheten att överföra 

bebyggd mark:  

 

 LMRR 83:60  

Område på vilket det fanns en hölada överfördes tvångsvis. Byggnaden var enligt 

HovR i ”mycket dåligt skick” och ansågs ha endast obetydligt värde. Väsentlig 

olägenhet ansågs inte uppkomma, trots att fastighetsägaren avsåg att använda ladan 

som frångick honom till förvaring av hö. Hinder mot regleringen enligt 5 kap. 7 § FBL 

förelåg därför inte. 

 

 LMRR 88:7  

Tvångsvis överföring av mark med ladugårdsbyggnad vägrades, eftersom byggnadens 

värde inte ansågs vara obetydligt. Byggnaden låg bland en grupp fritidshus i 

Vindelälven och användes inte längre som ladugård. Den var delvist inredd som 

fritidshus och hade med obetydliga förbättringar kunnat tjäna som uthyrningsbar 

fritidsbostad. 

 

6.3 Analys och diskussion 

Det finns mycket lite praxis på området. Den slutsats som författaren ändå tror sig kunna dra 

är att 5 kap. 7 § 2 st. FBL ska tillämpas tämligen restriktivt, även om bestämmelsen ändå ska 

tillämpas i tydliga fall. I det enda rättsfallet där byggnadens värde ansetts vara obetydligt, 

LMRR 83:60, var det fråga om precis sådan byggnad som nämndes som exempel i 

förarbetena. Dessutom var byggnadens skick mycket dåligt, vilket ytterligare talar för att 

byggnadens värde var obetydligt. 

 

I LMRR 88:7 ansågs en ladugårdsbyggnad som med obetydliga förbättringar hade kunnat 

tjäna som uthyrningsbar fritidsbostad, inte ha ett endast obetydligt värde. Såvitt författaren 

kan förstå talar domslutet om något för att 5 kap. 7 § 2 st. FBL inte ska tolkas extensivt, dvs. 

att undantag från byggnadsskyddet inte ska göras i mer tveksamma fall. 
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7. FBL 5 kap. 8 §  
 

7. Beskrivning av paragrafen 
 

5 kap. 8 §  

Vid fastighetsregleringen iakttages att varje däri ingående fastighet får sådan 

sammansättning och utformning att den ej i mindre mån än före regleringen lämpar sig för 

det ändamål vartill den är avsedd att användas. Fastigheten får icke ändras så, att dess 

graderingsvärde minskas väsentligt eller ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet 

uppkommer för ägaren. Vad som sålunda föreskrivits utgör icke hinder mot förordnande 

enligt 8 kap. att fastighet eller del därav skall avstås genom inlösen. 

7.1 Allmänt om FBL 5 kap. 8 § 

Paragrafen kallas för fastighetsskyddet och drar gränsen för hur stora ingrepp som får göras i 

en fastighet mot fastighetsägarens vilja (Lantmäteriet, 2013, s. 56). Den första meningen 

skyddar fastighet från att bli mindre lämpad för sitt ändamål. Den andra meningen begränsar 

möjligheterna till att minska och öka en fastighets graderingsvärde.  

Enligt den tredje meningen gäller inte de två första meningarna vid inlösen enligt 8 kap. FBL. 

Inlösen innebär enligt 8 kap. 1 § FBL att mark vid fastighetsreglering avstås genom 

överföring till annan fastighet. Detta kan enligt samma paragraf ske vid fastighetsreglering 

som syftar till att allmänt förbättra fastighetsbeståndet inom ett område som omfattar mark till 

ett flertal fastigheter med skilda ägare. Inlösen förutsätter dock att det föreligger ett från 

allmänt synpunkt väsentligt intresse att genomföra storleksförändringar, 8 kap. 1 § FBL. 

Vid all tvångsvis fastighetsreglering ska båtnadsvillkoret vara uppfyllt, dvs. 

fastighetsregleringen ska totalt sett leda till en förbättring av fastighetsförhållandena. 

Båtnadsvillkoret i sig utgör dock inte ett hinder mot att enskilda i regleringen ingående 

fastigheter försämras väsentligt.  Mot bakgrund av detta finns alltså bestämmelser i 5 kap. 8 § 

FBL som skyddar enskilda fastigheter från att bli mindre lämpad för sitt ändamål och från 

alltför stora storleksförändringar (prop. 1969:128 s. B 379). Bestämmelserna syftar sålunda 

till att skydda enskilda intressen och är därför dispositiva enligt 5 kap. 18  § FBL.  

 

I 5 kap. 8a-8b §§  FBL finns bestämmelser om undantag från 5 kap. 8 § FBL i vissa fall. 

 

7.1.2 Fastighets lämplighet för sitt ändamål - 5 kap. 8 § 1 st. 1 men. FBL 

Vid fastighetsregleringen iakttages att varje däri ingående fastighet får sådan sammansättning 

och utformning att den ej i mindre mån än före regleringen lämpar sig för det ändamål vartill 

den är avsedd att användas. 

 

Bestämmelsen innebär en spärr mot att alltför påtagliga olägenheter för fastighetsägare 

uppkommer vid fastighetsreglering. Bland annat hindrar bestämmelsen att fastigheten läggs ut 

för ett ändamål som fastigheten inte haft tidigare och som den rimligen inte skulle ha haft vid 

planläggning (prop. 1969:128 s. B 379). 

 

Fastighetsreglering innebär ofta att fastigheter ges en ny utformning för ett nytt ändamål, till 

exempel på grund av bestämmelser i detaljplaner. Fastighetens lämplighet ska då bedömas 

med hänsyn till det nya ändamålet (prop. 1969:128 s. B 382 f.). 
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7.1.3 Tillåtna förändringar av fastighets graderingsvärde - 5 kap. 8 § 1 st. 2 men. FBL 

Fastigheten får icke ändras så, att dess graderingsvärde minskas väsentligt eller ökas i sådan 

omfattning att avsevärd olägenhet uppkommer för ägaren. Med graderingsvärde för en 

fastighet avses enligt 5 kap. 9 § FBL summan av värdet av fastighetens enskilda mark och 

andel i samfällda mark, baserat på områdets beskaffenhet i obebyggt skick. 

Departementschefen ansåg att det var olämpligt att ange exakta procentgränser som reglerar 

vilka storleksminskningar som ska anses vara väsentliga (prop. 1969:128 s. B 382 f.). Av 

förarbetena framgår istället att hänsyn ska tas till ett flertal faktor utöver den procentuella 

minskningen vid bedömningen av om graderingsvärdet minskar väsentligt. Till exempel 

ansågs att små fastigheter relativt sett bör kunna minskas mer än stora fastigheter. Vidare 

framhölls att stor vikt ska fästas vid konsekvenserna för de enskilda sakägarna: ”Om 

[sakägarnas] ställning inte nämnvärt påverkas i oförmånlig riktning, bör den rent 

värdemässiga förändringen tillmätas mindre betydelse.” (prop. 1969:128 s. B 381 f.). 

 

Av förarbetena framgår också att de minskningar som var tillåtna enligt de lagar som föregick 

FBL, knappast ska anses vara väsentliga (prop. 1969:128 s. B 381 f.). Dessa lagar var 

jorddelningslagen – JDL – samt lagen om fastighetsbildning i stad – FBLS. (Ekbäck, 2012, s. 

219 ff.). Baserat på dessa lagar kan gränsen för lantbruksfastigheter anses ligga på 5 %, 

medan gränsen för bebyggelsefastigheter kan anses ligga på 10 % (Ekbäck, 2012, s. 125). 

Dock tilläts minskningar med 25 % enligt både JDL och FBLS, om fastighetsregleringen 

anpassade fastighetsindelningen till gällande plan enligt byggnadslagen (Lantmäteriet, 2013, 

s. 58). Departementschefen ansåg också att bestämmelsen bör tillåta minst lika stora 

möjligheter till storleksförändringar som äldre rätt (prop. 1969:128 s. B 380 f.). 

 

De skilda synsätten beroende på fastighetstyp har dock ifrågasatts: ”Med hänsyn bl.a. till de 

nya reglerna från 1993 avseende 3 kap. 5 och 7 §§ FBL där skyddet för jord- och 

skogsbruksfastigheter tunnats ut, kan det enligt författarnas mening idag ifrågasättas om det 

ska anses motiverat med skilda synsätt vad gäller procentuell storleksförändring beroende på 

fastigheternas ändamål” (Bonde, Dahlsjö, Julstad, 2013, kommentar till 5 kap. 8 § FBL). 

Fastighet får inte heller ökas i sådan omfattning att avsevärd olägenhet för ägaren 

uppkommer. Normalt torde fastighetsägare inte motsätta sig en storleksökning, men av 

åtminstone två skäl behövs en spärr mot alltför stora ökningar. För det första måste 

mottagarfastighetens ägare utge ersättning om graderingsvärdet ökar. För det andra innebär en 

storleksökning att ägaren kan tvingas till vissa investeringar för att fastighetens användning 

ska bli ändamålsenlig. Bestämmelsen innebär således att fastighetsägare inte kan tvingas till 

obegränsat stora förpliktelser. Inte heller vad gäller storleksökningar angavs i förarbetena 

några exakta procentgränser. Bestämmelsen om storleksökningen är dock inte lika snäv som i 

fråga om minskning av graderingsvärdet (prop. 1969:128 s. B 381 f.). 

7.1.5 Undantagsbestämmelser i 5 kap. 8a-8b §§  FBL  

Bestämmelserna i 5 kap. 8 § FBL gäller inte vid sådana fastighetsregleringar som för 

genomförande av detaljplan eller järnvägsplan som anges i 5 kap. 8a-8b §§ FBL. 

Det gäller dels mark som enligt detaljplan ska användas för allmän plats som kommunen ska 

vara huvudman för, dels mark som enligt detaljplan ska användas för enskilt byggande men 

även allmän trafikanläggning och dels mark som lagen om byggande av järnväg får inlösas 

för järnvägsändamål. 
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7.2 Genomgång av rättsfall 
Både rättsfallsgenomgången och analys- och diskussionsdelen till 5 kap. 8 § FBL är indelad i 

en del som behandlar 5 kap. 8 § 1 men. FBL och en del som behandlar 5 kap. 8 § 2 men. FBL. 

 
7.2.1 Fastighets lämplighet för sitt ändamål - 5 kap. 8 § 1 st. 1 men. FBL 

Ett rättsfall klargör att bestämmelserna i 5 kap. 8 § FBL ska tillämpas på hela fastigheter: 

 LMRR 75:13 

Fastighetsreglering genomfördes i syfte att allmänt förbättra fastighetsbeståndet inom 

ett större område. Bestämmelserna i 5 kap. 8 § FBL hade vid förrättningen tillämpats 

på brukningsenheter istället för fastigheter, varför HovR återförvisade förrättningen. 

Det var inte bestämt huruvida de i respektive brukningsenhet ingående fastigheterna 

skulle sammanföras till en fastighet. 

I två rättsfall diskuteras betydelsen av ändamålsenlig väg vid prövningen av 5 kap. 8 § 1 men. 

FBL 

 LMRR 76:44 

Efter fastighetsreglering för flyttning av samfälld väg, ansåg HovR att FBM:s 

beslutade vägsträcka hade så skarpa krökar att hinder förelåg enligt 5 kap. 8 § 1 men. 

FBL. Förrättningen återförvisades därför till FBM.  

 

 LMRR 83:25 

Samfälld vägmark som var utfart till riksväg överfördes till angränsande fastighet. 

Riksvägen hade fått en lägre nivå, varför den samfällda vägen inte längre kunde 

anslutas till riksvägen. Marköverföringen ansågs vara förenlig med 5 kap. 8 § 1 men. 

FBL först sedan delägande fastigheter i samfälligheten fick vägservitutsrätt på 

mottagande fastighet i en sträckning som möjliggjorde anslutning till riksvägen.  

I ett rättsfall som berör bostadsfastighets tomt diskuteras 5 kap. 8 § 1 men FBL. 

 LMRR 84:17 

Tvångsvis överföring av markområde om 125 kvm för att ge styckningslott tillgång till 

väg vägrades med hänsyn till 5 kap. 8 § FBL. Regleringen hade inneburit att avstående 

fastighet hade förlorat ”huvuddelen av sin plana yta, utgörande gräsmatta på en 

synnerligen välplanerad tomt.” 

I ett HD-fall ansågs servitutsbildning för befintlig brygga på en fastighet som var upplåten för 

gemensamhetsanläggning vara förenlig med 5 kap. 8 § 1 men. FBL: 

 LMRR 95:2 (NJA 1995 C 27)  

Fastigheten A är i sin helhet upplåten för en gemensamhetsanläggning.  

Gemensamhetsanläggning består av grönområde med vägar och gångstigar, brygga, 

kaj och vattenkälla. 

 

Fastigheten B angränsar till A. B:s ägare hade sedan tidigare en brygga på A. Före 

anläggningsbeslutet hade B:s ägare nyttjanderätt för bryggan, men förbehåll för 

nyttjanderätten gjordes inte när fastigheten uppläts för gemensamhetsanläggningen. 

Istället bildades servitutsrätt för B:s ägare avseende bryggan. 
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Servitutsbeslutet överklagades av en ägare till en av gemensamhetsanläggningens 

delägarfastigheter, varpå 5 kap. 8 § 1 men. FBL prövades. HD konstaterar att bryggan 

fanns på fastigheten redan innan gemensamhetsanläggningen bildades. 

Servitutsbildningen innebär således endast att ett redan existerande faktiskt 

förhållande befästs. HD finner därför att bryggservitutet inte kan anses medföra att 

fastigheten A blir mindre lämpad för sitt ändamål. 

 

I ett rättsfall framhåller HD att det förhållandet att fastighetsägaren är en kommun kan få 

betydelse för prövningen av om fastigheten är lämpad för sitt ändamål: 

 

 LMRR 04:3 (NJA 2004 s. 106)  

16 ha samfälld skogsmark för två fastigheter delades upp och överfördes till respektive 

fasighet. En av dessa fastigheter ägdes av en kommun.  

 

I målet prövade HD inte 5 kap. 8 § 1 men. FBL explicit. Däremot diskuterade HD 

betydelsen vid fastighetsreglering av att fastighetsägaren är en kommun. Enligt HD 

kan det förhållandet att en fastighetsägare är staten eller kommunen få betydelse 

eftersom denna fastighetsägares speciella intressen kan få slå igenom. Detta gäller till 

exempel vid prövningen av om en fastighet är lämpad för sitt ändamål. 

 

Rättsfallet ingår också under analyserna till 5 kap. 4 och 6  §§ FBL. 

 

Uppdelningseffekt har ansetts medföra att en fastighet blir mindre lämpad för sitt ändamål: 

 LMRR 94:2  

Överfartsservitut för en jordbruksfastighet utefter stambanan Stockholm – Malmö 

kunde inte upphävas. Härskande fastighet hade mark med bostäder och 

ekonomibyggnader på båda sidor om järnvägen. HovR framhöll att fastigheten skulle 

klyvas i två delar om plankorsningen slopades. Ett upphävande av servitutet skulle 

därför medföra att jordbruksfastigheten i väsentligt mindre mån än tidigare var lämpad 

för sitt ändamål. Fastighetsregleringen strider därmed mot 5 kap. 8 § 1 men. FBL. 

Väsentlig försämring av möjligheten till bad- och båtliv för fritidsfastigheter har ansetts strida 

mot 5 kap. 8 § 1 men FBL: 

 LMRR 94:38  

Tvångsvis överföring av ett separat strandskifte från en fritidsfastighet till en annan 

tilläts inte med hänsyn till bland annat 5 kap. 8 § FBL. HovR konstaterar att tillgången 

till bad- och bådplats utgör ett betydande värde för avstående fastighet. Fastigheten har 

inte någon annat lämpligt området för dylikt, varför en överföring skulle medföra att 

fastigheten förlorar tillgång till strandområde som är lämpat som bad- och båtplats. 

Regleringen hade därmed inneburit att avstående fastighet i mindre mån än tidigare 

lämpar sig som fritidsbostad. 

 

Rättsfallet ingår också under analysen till 5 kap. 4 § FBL. 
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I ett rättsfall vägrades tvångsvis marköverföring då stor hänsyn togs till personliga 

förhållanden: 

 LMRR 97:23 

Tvångsvis byte av mark genom fastighetsreglering vägrades. Sökande yrkade att ett 

skogsskifte av hennes fastighet skulle överföras till en intilliggande fastighet (A) och 

att ett skogsskifte hörande till A skulle överföras till sökandes fastighet.  

 

Skiftena var värda lika mycket, varför åtgärden endast marginellt förändrar 

graderingsvärdena och sett till enbart detta är förenlig med 5 kap. 8 § FBL. HovR 

anförde dock att prövningen av 5 kap. 8 § FBL inte enbart ska utgå från 

värdeförändringen. Stor vikt ska också fästas vid verkningarna för de enskilda 

rättsägarna. ”Att [A] tillhört samma släkt sedan 1832, att den är vackert belägen utmed 

en sjö och vårdats med stor omsorg”, kan enligt HovR:s mening beaktas vid 

prövningen av 5 kap. 8 § FBL. Regleringen ansågs innebära en väsentlig olägenhet för 

ägarna till A. Förvisso vanns en rationellare fastighetsindelning med beaktande av 

förbättringar rörande skogsdrift, transporter, gränsfrågor och jakt. HovR ansåg dock 

att allmänintresset av förbättringen inte uppväger intrånget, varför regleringen strider 

mot 5 kap. 8 § FBL. 

 

7.2.2 Tillåtna förändringar av fastighets graderingsvärde - 5 kap. 8 § 1 st. 2 men. FBL 

I ett rättsfall ansågs att tidigare marköverföringar inte ska beaktas vid prövningen av om en 

aktuell marköverföring minskar fastighetens graderingsvärde väsentligt: 

 

 LMRR 79:53 

Stadsäga avstod cirka 2,7 % av arealen genom fastighetsreglering för anpassning till 

stadsplan. Stadsägan hade tidigare avstått mark dels genom inlösen enligt 41 § 

byggnadslagen, dels genom inlösen enligt 8 kap. FBL, vilket tillsammans utgjorde ca 

25 % av stadsägans ursprungliga areal. HovR tog emellertid inte någon hänsyn till 

tidigare marköverföringar vid bedömningen av om nu aktuell marköverföring 

minskade stadsägans graderingsvärde väsentligt. Således kunde regleringen 

genomföras utan att möta hinder enligt 5 kap. 8 § FBL. 

 

HD har i ett rättsfall ansett att prövningen av om graderingsvärdet minskar väsentligt kan vara 

beroende av vilken fastighetsregleringsåtgärd det är fråga om: 

 

 LMRR V 98:1 (NJA 1998 s. 62)  

Servitut till förmån för en skogsbruksdominerad lantbruksfastighet avseende rätt att 

korsa järnväg upphävdes. HD konstaterade först att storleksvillkoret i 5 kap. 8 § FBL 

ska tillämpas även vid servitutsupphävande och att minskningen av graderingsvärde 

för lantbruksfastigheten var cirka 12 %. HD anförde vidare att betydelsen av 

regleringen för det allmänna eller för annan i regleringen ingående fastighet som 

berörs av regleringen i princip inte bör beaktas vid bedömningen av om minskningen 

av graderingsvärdet ska anses vara väsentlig. Viss hänsyn till sådana faktorer kan dock 

tas inom ramen för den helhetsbedömning som alltid måste göras.  

 

Det finns ingen exakt gräns för tillåtna förändringar av graderingsvärden. Enligt 

litteratur kan dock 5 % tjäna som riktmärke för lantbruksfastigheter och medan 10 % i 
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övrigt kan tjäna som riktmärke. Det är dock fråga om en helhetsbedömning av vad 

åtgärden innebär. Detta innebär till exempel att minskningen i absoluta tal kan 

tillmätas betydelse. Enligt HD:s mening kan prövningen även påverkas av vilket slags 

åtgärd det är fråga om. Det kan till exempel anses att en fastighetsägare bör tåla en 

större minskning vid servitutsupphävande än vid markavstående. På grund av det 

anförda fann HD att minskningen av graderingsvärdet för lantbruksfastigheten inte var 

väsentlig i lagens mening. 

 

I ett rättsfall accepterades en minskning av graderingsvärdet om nästan 10 % för en 

jordbruksfastighet som inte var lämpad för sitt ändamål: 

 

 LMRR 91:23 

Marköverföring för att förbättra golfbana medgavs. Detaljplan saknades. Avstående 

fastighet var en jordbruksfastighet som användes som fritidsbostad och för skogsbruk. 

Fastigheten ansågs inte vara lämpad som jordbruksfastighet före regleringen med 

hänsyn till dess ringa areal och dåliga byggnadsbestånd. Ett återupptagande av 

jordbruksdriften var därför osannolikt. Totalt överfördes 1,9 ha obebyggd inägomark. 

Graderingsvärdet minskade med nästan 10 %, vilket HovR inte ansåg vara väsentligt.  

 

HD klargör i ett rättsfall att minskningar upp till 25 % normalt inte ska anses vara väsentliga, 

om regleringen syftar till att fastigheten ska överensstämma med gällande detaljplan: 

 

 LMRR 91:9 (NJA 1991 s. 425) 

En jordbruksfastighet tvingades att avstå 8 ha mark – motsvarande 11 % av arealen – 

till en kommunägd fastighet. Området skulle enligt gällande stadsplan användas till 

gata, parkmark och idrottsplats. HD konstaterade att minskningar som var tillåtna 

enligt de lagar som föregick FBL, knappast bör kunna karaktäriseras som väsentliga. 

Enligt både lagen om fastighetsbildning i stad och jorddelningslagen kunde en 

fastighets uppskattningsinnehåll minskas med upp till 25 % genom ägoutbyte, om 

syftet med åtgärden var att fastighetsindelningen skulle överensstämma med gällande 

plan. Begreppet uppskattningsinnehåll motsvarar i stort sett vad som i FBL betecknas 

som graderingsvärde.  

 

HD konstaterar därefter att minskningen i graderingsvärde för avstående fastighet inte 

uppgick till 25 %. Minskningen var därför inte väsentlig. 

 

7.3 Analys och diskussion 
 

7.3.1 Fastighets lämplighet för sitt ändamål - 5 kap. 8 § 1 st. 1 men. FBL 

Rättsfallsgenomgången visar att det finns ett antal olika effekter som kan anses medföra att en 

fastighet blir mindre lämpad för sitt ändamål. Fastighetens tillgång till behövliga vägar får 

inte försämras betydligt genom regleringen, vilket framgår av LMRR 76:44 och LMRR 

83:25.  För bostadsfastigheter bör inte huvuddelen av den plana ytan ianspråktas genom 

fastighetsreglering (LMRR 84:17). För fritidsfastigheter får inte möjligheter till bad- och 

båtliv försämras betydligt (LMRR 94:38).  Även uppdelningseffekter kan medföra att 

fastigheten anses bli mindre lämpad för sitt ändamål. 

 

HD:s utslag i LMRR 95:2 (NJA 1995 C 27) talar för att fastighetsregleringar som avser 

befästande av redan befintliga förhållanden normalt inte ska anses strida mot 5 kap. 8 § 1 st. 1 
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men. FBL. Denna princip torde framför allt vara tillämplig på situationer när en upphörd 

nyttjanderätt ska ersättas av ett officialservitut på samma område.  

 

I förarbetena framhölls att stor hänsyn ska tas till verkningarna för de enskilda rättsägarna vid 

prövningen av om fastighets graderingsvärde minskas väsentligt. Denna princip förefaller 

även gälla vid prövningen av om fastigheten är lämpad för sitt ändamål. Författaren finner en 

klar tendens till att prövningen enligt 5 kap. 8 § 1 st. 1 men. FBL påverkas av vem som äger 

fastigheten och individuella omständigheter kring denne ägare. Dels klargjorde HD i LMRR 

04:3 att det förhållandet att fastighetsägaren är en kommun kan beaktas vid prövningen av om 

en fastighet är lämpad för sitt ändamål. Dels tog hovrätten i LMRR 97:23 stor hänsyn till att 

en fritidsfastighet hade ägts av en släkt i 150 år och vårdats omsorgsfullt.  

7.3.2 Tillåtna förändringar av fastighets graderingsvärde - 5 kap. 8 § 1 st. 2 men. FBL 

Utifrån både förarbetena och rättsfallsgenomgången kan konstateras att hänsyn ska tas till ett 

flertal faktorer vid bedömningen av om fastighetens graderingsvärde minskar väsentligt.  

Av förarbetena framgår exempelvis att hänsyn ska tas till minskningen i absoluta tal och att 

stor vikt ska fästas vid konsekvenserna för de enskilda sakägarna. Vidare medges större 

minskningar av graderingsvärdet vid servitutsupphävande än vid marköverföring, vilket 

framgår av HD:s utslag i LMRR V 98:1. Mot bakgrund av detta kan de gränser som gällde 

enligt äldre rätt endast tjäna som ungefärliga riktvärden.  

 

Det är tydligt utifrån HD:s utslag i LMRR 91:9 att minskningar upp till 25 % normalt inte ska 

anses väsentliga, om fastighetsregleringen syftar till att bringa fastighetsindelningen i 

överensstämmelse med gällande detaljplan. HD framhåller dessutom att det i juridisk litteratur 

anses att utanför detaljplan kan 5 % tjäna som riktmärke för lantbruksfastigheter medan 10 % 

i övrigt kan tjäna som riktmärke.  

 

Departementschefen ansåg att fastighetsbildningslagen ska medge minst lika stora 

minskningar av graderingsvärdet som äldre rätt tillät. Frågan är därför om ännu större 

minskningar än som tilläts enligt tidigare rätt ska tillåtas. Författaren finner en viss tendens till 

att domstolen under vissa särskilda förutsättningar tillåter ännu större minskningar än vad som 

tilläts enligt äldre rätt. Till exempel medgav HD en minskning om 12 % för en 

lantbruksfastighet vid ett servitutsupphävande. För författaren framstår det dock som oklart 

om minskningen av graderingsvärdet i ett slags normalfall – en marköverföring med i övrigt 

genomsnittliga förhållanden - bör kunna vara större än de minskningar som tilläts enligt äldre 

rätt.  
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8. Slutsatser 

8.1. Allmänt 
Författaren uppfattar det som att prövningen av båtnadsvillkoret (5 kap. 4 § 1 st. FBL) och 

förbättringskravet (5 kap. 5 § 1 st. FBL) ska göras oberoende av vem som för tillfället är 

ägare. Vid prövningen av 5 kap. 6 § 2 st. FBL och 5 kap. 8 § FBL, däremot, finns ett visst 

utrymme för att ta hänsyn till individuella omständigheter kring den aktuella fastighetsägaren 

 

8.2 FBL 5 kap. 4 § 

 
8.2.1 Vilka fastighetsregleringar brukar uppfylla båtnadsvillkoret? 

Det är tydligt att marköverföringar i syfte att befintlig bebyggelse ska kunna användas och 

underhållas på ett ändamålsenligt sätt normalt uppfyller båtnadsvillkoret. Även regleringar i 

syfte att genomföra aktuell detaljplan anses normalt uppfylla båtnadsvillkoret.  

Även omarronderinger av ägosplittrade områden uppfyller vanligen båtnadsvillkoret, baserat 

på dem båtnadskalkyler som ligger till grund för prövningen. Hänsyn kan dock tas till även 

sådana fördelar som kan vara svåra att kvantifiera, exempelvis att markvärdet höjs genom att 

förvärvsprövningen enligt jordförvärvslagen kan upphöra genom omarronderingen. 

 

Trafikfarliga järnvägsöverfartsservitut innebär så påtagliga olägenheter för 

järnvägsfastigheten att servitutet generellt kan upphävas. Även i övrigt kan servitut upphävas 

om ändrade förhållanden har medfört att nyttan av servitutet har minskat och servitutet i 

betydande mån belastar tjänande fastighet.  

 

8.2.2 Vilka fastighetsregleringar brukar strida mot båtnadsvillkoret? 

En förekommande anledning till att vissa fastighetsregleringar inte uppfyller båtnadsvillkoret, 

är att fastighetsregleringens fördelar inte kan hänföras till fastighetsindelningen eller 

markanvändningen. Till exempel är tillgodoseende av behovet av naturvårdsskydd inte en 

fördel som hänför sig till fastighetsindelningen eller marknadsanvändningen och därför kan 

detta förhållande inte beaktas vid båtnadsprövningen.  

 

Om de uppskattningar som behövs för båtnadsprövningen är särskilt osäkra, krävs en extra 

stor säkerhetsmarginal. Om säkerhetsmarginalen i ett sådant fall inte är tillräckligt stor, anses 

båtnadsvillkoret inte vara uppfyllt. Enligt rättspraxis kan osäkerheten ta sig uttryck genom 

att flera regleringar krävs för att ändamålet ska vinnas och att uppbyggnaden av sökandes 

fastighet pågått lång tid utan att verkställas. Osäkerheten kan också ligga i planförhållandena. 

 

8.2.3 Båtnadsprövning vid överföring av samfälld mark 

Överföring av onyttiga samfälligheter till angränsande fastigheter uppfyller inte alltid 

båtnadsvillkoret. Onyttiga samfälligheter kan dock överföras till angränsande fastigheter om 

den samfällda marken har viss betydelse för mottagarfastigheten av någon anledning. 

Exempel på detta kan vara att regleringen innebär att en byggnad och den mark som 

byggnaden står på kommer i samma ägares hand, eller att en skogsbruksfastighet tillförs 

produktiv skogsmark. Författaren har också funnit en tendens till att avveckling av onyttiga 

samfälligheter oftare uppfyller båtnadsvillkoret om samfälligheten ifråga är stor och värdefull. 
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8.3 FBL 5 kap. 5 § 

Förbättringskravet innebär att sökanden ska ha ett intresse av att regleringen genomförs och 

att detta intresse ska vara kopplat till den egna fastigheten. Rättsfallsanalysen visar att 

fastighetsregleringar som syftar till att tillfredsställa sökande i något rent personligt hänseende 

inte uppfyller förbättringsvillkoret. Istället måste fastighetsregleringen vara påkallad för att 

förbättra sökandes fastighet, dvs. objektivt förbättra fastigheten för sitt ändamål. Vidare 

innebär förbättringskravet att sökande inte har rätt att begära en större reglering än vad som 

krävs för att förbättra den egna fastigheten, om detta inte är nödvändigt för att inte fördyra 

eller försvåra ytterligare behövlig reglering. 

Vid prövningen av opinionsvillkoret har HD ansett att ett motstånd från drygt hälften av 

sakägarna som representerar minst 40 % av arealen ska anses vara mera allmänt. Författaren 

finner det dock svårt att i övrigt dra några slutsatser om vad som krävs för att motståndet ska 

anses vara mera allmänt. Vid bedömningen av om skälen är beaktansvärda ska hänsyn främst 

tas till sådana skäl som har ekonomisk betydelse. Enligt HD kan det röra sig om 

förrättningskostnader som klagande med visst fog kan anse onödiga och risk för att 

fastighetsregleringen kan ha negativ påverkan på jaktmöjligheterna.  

 

Opinionsvillkoret behöver inte vara uppfyllt om behovet av fastighetsregleringen är 

synnerligen angeläget. Rättsfallsanalysen tyder på att detta framför allt handlar om kraftig 

ägosplittring av områden. I dessa fall kan bristerna i gällande fastighetsindelning vara så 

påtagliga att stora markarealer står obrukade. 

 

8.4 FBL 5 kap. 6 §  

 
8.4.1 FBL 5 kap. 6 § 1 st. 
Lantmäterimyndigheten kan inte låta fastighetsregleringen omfatta åtgärder som saknar 

samband med ansökan. Dock bör lantmäterimyndigheten beakta yrkanden från sakägare som 

uppkommer under förrättningens gång.  

8.4.2 FBL 5 kap. 6 § 2 st. – alternativa utföranden 
Allmänt kan sägas att bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL fyller den funktionen att intrånget 

vid tvångsvisa fastighetsregleringar begränsas. Detta kan ske till exempel genom att 

markområdet som ska överföras begränsas, eller genom att servitutsbildning väljs istället för 

marköverföring. 

 
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL är alltså tillämplig vid valet mellan marköverföring eller 

servitutsbildning. I dessa situationer har en fastighet ett behov av ett visst markområde som 

hör till en annan fastighet. Ett argument för att välja servitutsbildning kan vara regleringens 

ändamål inte kräver att området innehas med äganderätt. Om området inte har betydelse för 

den fastighet som området hör till, bör dock marköverföring normalt väljas. I vissa fall har 

båda fastigheterna behov av området. I dessa situationer får den fastighet som har det mest 

heltäckande behovet av området äganderätten till det, medan den andra fastigheten får 

servitutsrätt på området. 

 

Bestämmelsen i 5 kap. 6 § 2 st. FBL tillämpas också på frågan om regleringen ska verkställas 

så att nyttjanderätt fortsätter att gälla efter regleringen. Det kan konstateras att fastighetsägare 
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har en klart starkare ställning än nyttjanderättshavare. Nyttjanderätter ska inte förordnas att 

fortsätta gälla vid fastighetsreglering om detta motverkar syftet med fastighetsregleringen.  

 

Med olägenhet i 5 kap. 6 § 2 st. FBL avses inte endast ekonomisk olägenhet. Det finns också 

ett visst utrymme för att ta hänsyn till personliga önskemål vid tillämpningen av 

bestämmelsen. Vid tillämpning av 5 kap. 6 § 2 st. FBL bör strävan i princip vara att nå bästa 

ekonomiska nettoresultat samtidigt som utförandet inte ska orsaka alltför påtagliga 

olägenheter för någon enskild fastighetsägare. 

8.5 FBL 5 kap. 7 § 
Det finns mycket lite praxis på området. Författaren bedömer dock att 5 kap. 7 § 2 st. FBL, 

dvs. undantag från byggnadsskyddet i 5 kap. 7 § 1 st. FBL, ska tillämpas restriktivt. Om 

undantag från byggnadsskyddet till exempel ska göras på den grunden att byggnadens värde 

är endast obetydligt, bör det inte föreligga någon betydande tveksamhet om att värdet 

verkligen är endast obetydligt. 

8.6 FBL 5 kap. 8 § 

 
8.6.1 FBL 5 kap. 8 § 1 men. 
Det finns ett flertal effekter som kan medföra att en fastighet blir mindre lämpad för sitt 

ändamål, till exempel försämrad tillgång till behövliga vägar eller uppdelningseffekter. För 

fritidsfastigheter ska beaktas att möjligheten till bad- och båtliv inte väsentligt försämras. För 

bostadsfastigheter ska huvuddelen av det viktigaste tomtområdet inte ianspråktas. 

 

Vidare ska viss hänsyn också tas till vem som för tillfället är fastighetsägare vid prövningen 

av bestämmelsen. Detta kan vara särskilt viktigt om en och samma släkt vårdat en fastighet 

under lång tid, eller om en kommun i egenskap av fastighetsägare har särskilda intressen. 

 

Fastighetsregleringar som befäster redan befintligare förhållanden ska normalt inte anses 

strida mot 5 kap. 8 § 1 men. FBL. Detta gäller framför allt situationer när en upphörd 

nyttjanderätt ska ersättas av ett officialservitut på samma område. 

8.6.2 FBL 5 kap. 8 § 2 men. 
Det finns inga exakta procenttal som reglerar vilka minskningar som ska anses vara 

väsentliga. Vid bedömningen av om fastighetens graderingsvärde minskar väsentligt ska 

istället en helhetsbedömning göras. Ett flertal faktorer ska därvid beaktas, till exempel 

minskningen i absoluta tal. Även verkningarna för de enskilda sakägarna ska i stor 

utsträckning beaktas. Vidare medges större minskningar av graderingsvärdet vid 

servitutsupphävande än vid marköverföring. 

 

De minskningar som tilläts enligt den lagstiftning som föregick fastighetsbildningslagen ska 

knappast anses vara väsentliga. Enligt den tidigare lagstiftningen tilläts minskningar utanför 

detaljplan med upp till 5 % för lantbruksfastigheter och 10 % i övrigt. Om syftet var att 

fastighetsindelningen ska överensstämma med detaljplan tilläts minskningar upp till 25 %, 

oberoende av fastighetstyp. Rättsfallsanalysen har visat att dessa gränser under vissa 

förutsättningar kan överskridas, till exempel i ett fall som gällde servitutsupphävande. 
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Bilaga 1: Rättsfall 

 
I denna bilaga listas rättsfallen som ingått i rapporten. Under respektive paragraf listas de 

rättsfall som ingått i rättsfallsgenomgången till paragrafen ifråga. Längst ned listas de rättsfall 

som på annat sätt har omnämnts i rapporten. 

 

5 kap. 4 § FBL 
LMRR 77:3, HovR V Sv, 1977-01-21, UÖ5 

LMRR 77:23, HovR Ö Norrl, 1977-10-13, UÖ 2082 

LMRR 78:27, HD, 1978-11-22, UÖ 1931, NJA 1978 s. 638 

LMRR 79:67, HovR N Norrl, 1979-11-22, UÖ 110 

LMRR 82:56, HovR N Norrl, 1982-05-26, IÖ 71 

LMRR 83:19, HovR Skåne och Blekinge, 1983-06-22, UÖ 2139 

LMRR 87:14, Svea HovR, 1987-04-15, UÖ 20 

LMRR 89:28, HovR V Sv, 1989-10-19, UÖ 21 

LMRR 90:28, HD, 1990-07-02, UÖ 285, NJA 1990 s. 389 

LMRR 91:43, HovR Ö NorrL, 1991-09-09, UÖ 2130 

LMRR 92:33 HovR V Sv, 1992-01-15, UÖ1 

LMRR 92:46, HovR Skåne och Blekinge, 1992-11-19, SÖ 1281 

LMRR 92:49, HovR Ö Norrl, 1992-12-11, UÖ 2194 

LMRR 94:2, Göta HovR, 1994-02-08, UÖ 3003 

LMRR 94:23, Svea HovR, 1994-04-27, UÖ 34 

LMRR 94:26, HovR V Sv, 1994-09-07, UÖ 48 

LMRR 94:38, Svea HovR, 1994-05-17, UÖ 38 

LMRR 96:5, Svea HovR, 1996-01-17, UÖ1 

LMRR 97:13, HovR Skåne och Blekinge, Ö 182-95 

LMRR 97:15, HovR Ö Norrl, 1997-12-17, Ö 404/95 

LMRR 99:29, HovR N Norrl, 1999-09-06, Ö 455/98 

LMRR 00:10, HovR V Sv, 2000-02-29, Ö 2109-98 

LMRR 03:1, Svea HovR, 2003-03-13, Ö 7200-02 

LMRR 04:3, HD, 2004-03-11, Ö 351-02, NJA 2004 s. 106 

LMRR 04:14, Svea HovR, 2004-11-18, Ö 710-04 

LMRR 04:35, HovR V Sv, 2004-12-22, Ö 2868-04 

LMRR 06:8, Svea HovR, 2006-02-22, Ö 655-06 

LMRR 06:12, Göta HovR, 2006-10-20, Ö 2736-05 

LMRR 06:15, HovR Ö Norrl, 2006-11-27, Ö 627-06 

LMRR 07:2, Svea HovR, 2007-06-21, Ö 3377-06 

LMRR 08:32, Göta HovR, 2008-11-17, Ö 282-08 

LMRR 08:33, HovR V Sv, 2008-12-04, 1023-08 

LMRR 09:24, HovR N Norrlm 2009-02-23, Ö 844-08 

LMRR 09:26, Svea HovR, 2009-06-23, Ö 3983-08 

LMRR 11:13, HovR V Sv, 2011-05-26, Ö1756-09 

LMRR 12:10, MÖD, 2012-06-27, F 1952-12 

 

5 kap. 5 § FBL 

LMRR 78:27, HD, 1978-11-22, UÖ 1931, NJA 1978 s. 638 

LMRR 81:24, HovR N Norrl, 1981-09-29, UÖ 154 
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LMRR 82:56, HovR N Norrl, 1982-05-26, UÖ 71 

LMRR 87:14, Svea HovR, 1987-04-15, UÖ 20 

LMRR 94:24, HovR Skåne och Blekinge, 1994-06-23, UÖ 1124 

LMRR 95:8, HovR V Sv, 1995-05-18, UÖ 11 

LMRR 00:7, HD, 2000-04-13, Ö 847-98, NJA 2000 s. 165 

LMRR 03:9, HovR Skåne och Blekinge, 2003-12-04, Ö 185-02 

LMRR 06:8, Svea HovR, 2006-02-22, Ö 655-06 

LMRR 07:5, Svea HovR, 2007-05-16, Ö 639-07 

LMRR 12:5, MÖD, 2012-06-27, F 1400-12 

LMRR 13:04, MÖD, 2013-05-31, F 6429-12 

5 kap. 6 § FBL 
LMRR 76:39, HovR Ö Norrl, 1976-12-20, UÖ 2087 

LMRR 77:9, HD, 1977-03-31, SÖ 552 

LMRR 84:27, HovR V Sv, 1984-05-24, UÖ 33 

LMRR 84:52, HovR V Sv, 1984-12-27, UÖ 64 

LMRR 84:84 Göta HovR, 1984-11-29, UÖ 21 

LMRR 89:1, HD, 1989-01-27, UÖ 39, NJA 1989 s. 20 

LMRR 89:15, HovR Skåne och Blekinge, 1989-04-11, UÖ 1087 

LMRR 90:11, Göta HovR, 1990-03-09, UÖ 9 

LMRR 90:35, HovR Skåne och Blekinge, 1990-07-17, UÖ 1161 

LMRR 93:19, Svea HovR, 1993-06-14, UÖ 26 

LMRR 93:35, HovR V Sv, 1993-12-15, UÖ 75 

LMRR 95:19, Svea HovR, 1995-11-27, UÖ 43 

LMRR 95:23, Svea HovR, 1995-07-13, UÖ 30 

LMRR 98:25, HovR Ö Norrl, 1998-12-02, Ö 526-98 

LMRR 00:32, HovR Skåne och Blekinge, 2000-11-27, Ö 1826-98 

LMRR 02:23, HovR V Sv, 2002-08-30, Ö 3859-01 

LMRR 04:3, HD, 2004-03-11, Ö 351-02, NJA 2004 s. 106 

LMRR 06:8, Svea HovR, 2006-02-22, Ö 655-06 

LMRR 11:7, HovR V Sv, 2011-06-28, Ö 4737-10 

 

5 kap. 7 § FBL 

LMRR 83:60, HovR N Norrl, 1983-08-26, UÖ 169 

LMRR 88:7, HovR Ö Norr, 1988-03-22, UÖ 2044, 

 

5 kap. 8 § FBL 

LMRR 75:13, HovR V Sv, 1975-12-18, UÖ 127 

LMRR 76:44, HovR V Sv, 1976, 10-16, UÖ 95 

LMRR 79:53 HovR Skåne och Blekinge, 1979-07-05, UÖ 2183 

LMRR 83:25, HovR V Sv, 1983, 06-13, UÖ 11 

LMRR 84:17, HovR V Sv, 1984-05-18, UÖ 35 

LMRR 91:9, HD, 1991-07-03, UÖ 284, NJA 1991, s. 425 

LMRR 91:23, HovR N Norrl, 1991-06-11, UÖ 109 

LMRR 94:2, Göta HovR, 1994-02-08, UÖ 3003 

LMRR 94:38, Svea HovR 1994-05-17, UÖ 38 

LMRR 95:2, HD, 1995-06-03, UÖ 117, NJA 1995 C 27 

LMRR 97:23, Göta HovR, 1997-07-11, Ö 718/96 
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LMRR V98:1, HD, 1998-02-20, Ö2889-96, NJA 1998 s. 62 

LMRR 04:3, HD, 2004-03-11, Ö 351-02, NJA 2004 s. 106 

 

Rättsfall som i övrigt har omnämnts i rapporten 
LMRR 78:2, HD 1978–02–13, UÖ 285, NJA 1978 s. 57 

LMRR V 90:11, HovR N Norrl, 1990-10-17, UÖ 184   

LMRR 12:10, MÖD, 2012-06-27, F 1952-12  
 

 


