
 

En analys av proportionalitetsprincipens genomslag vid 
bildandet av vedbrandsgårdar  

Helena Byberg 

Egendomsskyddet vid 
fastighetsbildning 

HT 2018 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Malin Brännström 



2 

 

 

Vissa förkortningar och akronymer ............................................................................................ 4 

1 Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte ................................................................................................................................ 7 

1.2 Teori ................................................................................................................................ 7 

1.3 Metod  och material ........................................................................................................ 8 

2 Egendomsskyddet ................................................................................................................. 13 

2.1 Europarättens inverkan på egendomsskyddet i RF ....................................................... 14 

2.2 Proportionalitetsprincipen i Europarätten ..................................................................... 15 

2.3 Dubbla förpliktelser ...................................................................................................... 18 

2.4 Proportionalitetsprincipen i förhållande till egendomsskyddet .................................... 19 

2.5 Grundlagsreformens betydelse för proportionalitetsprincipens genomslag i praxis .... 21 

2.6 Proportionalitetsprincipen i FL ..................................................................................... 24 

2.7 Sammanfattande analys ................................................................................................ 26 

3 Egendomsskyddet genomslag vid tillämpning av FBL ..................................................... 26 

3.1 Äganderätten i Sverige från tidigt 1900-tal till 2000-talets början ............................... 27 

3.2 Egendomsskyddet vid förrättningar som skett tvångsvis ............................................. 27 

3.3 Sammanfattande analys ................................................................................................ 37 

4 Förrättningsförfarandet enligt FBL ................................................................................... 38 

4.1 Fastighetsbildning ......................................................................................................... 38 

4.2 Samråd .......................................................................................................................... 39 

4.3 Bindande bestämmelser ................................................................................................ 40 

4.4 Den rättsliga prövningen ............................................................................................... 40 

4.5 Normkonflikter vid myndighetsutövande ..................................................................... 41 

4.6 Sammanfattande analys ................................................................................................ 43 

5 Fastighetsbildning på landsbygden .................................................................................... 44 

5.1 Lämplighetsbedömningar ............................................................................................. 44 

5.2 Produktionsförmåga ...................................................................................................... 45 

5.3 Varaktighetskravet ........................................................................................................ 46 

5.4 Kombinationsfastigheter med skogsmark på landsbygd .............................................. 46 

5.5 Sammanfattande analys ................................................................................................ 52 

6 Skogsnäringen som allmänt intresse .................................................................................. 52 

6.1 Fastighetsindelningens betydelse för skogsbruket ........................................................ 53 



3 

 

6.2 Produktiv skogsmark .................................................................................................... 53 

6.3 De skogspolitiska målen ............................................................................................... 53 

6.4 Skogsmark som saknar betydelse för det aktiva skogsbruket ...................................... 55 

6.5 Sammanfattande analys ................................................................................................ 55 

7 Analys .................................................................................................................................... 56 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................... 63 

Offentligt tryck ....................................................................................................................... 63 

Rättspraxis .............................................................................................................................. 63 

Litteratur ................................................................................................................................. 65 

Övriga källor .......................................................................................................................... 66 

 

 

  



4 

 

Vissa förkortningar och akronymer 
 

ExprL  Expropriationslagen (1972:719) 

EU  Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol 

EU-rätt  EU-ländernas gemensamma regelverk 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

EU:s rättighetsstadga Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

EKMR  Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

  rättigheterna och de grundläggande friheterna  

FBL    Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

FL    Förvaltningslagen (2017:900) 

HD  Högsta domstolen 

LMM  Lantmäteriet 

LMV  Lantmäteriverket 

MB  Miljöbalken (1998:808) 

MinL    Minerallagen (1991:45) 

MMD    Mark- och miljödomstolen 

MÖD    Mark- och miljööverdomstolen 

m2   kvadratmeter 

m3sk   skogskubikmeter 

NJA   Nytt juridiskt arkiv, avd. 1 

NRL   Naturvårdslagen (1964:822) 

PBL   Plan- och bygglagen (2010:900) 

p.  punkt (stycke) i domskäl  

Prop.  proposition till riksdagen 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SvL  Skogsvårdslagen (1979:429) 

SFS  Svensk författningssamling 

SOU  Statens offentliga utredningar 

ha  hektar 
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1 Inledning 
 

Vid fastighetsbildningsåtgärder där produktiv skogsmark tillförs bostadsfastigheter ställs 

Lantmäteriet (LMM) inför en intressant och svår avvägning där den enskilde 

fastighetsägarens intresse ställs mot allmänhetens intresse att bibehålla en stark skogsnäring 

enligt 3 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL). Fastighetsbildningsåtgärder 

åsyftar ofta att möjliggöra en av fastighetsägaren önskad användning av fastigheten, 

exempelvis att tillföra en bostadsfastighet skogsmark för uttag av husbehovsved, en s.k. 

vedbrandsgård. I 3 kapitlet 7 § FBL finns dock en bestämmelse som hindrar skadlig 

uppdelning av skogsmark i syfte att bibehålla förutsättningar för en stark skogsnäring.1 Denna 

bestämmelse aktualiseras ibland vid nybildning eller ombildning av vedbrandsgårdar och kan 

i leda till att fastighetsbildningsåtgärden blir inställd. Det har under lång tid inte ansetts 

lämpligt att tillföra produktiv skogsmark till stora bostadsfastigheter, med tanke på skyddet 

för skogsnäringen, men under 2000-talet har en något liberalare inställning bildats. 

Möjligheterna att bilda vedbrandsgårdar har därför utökats något.2   

 

I syfte att öppna upp för möjligheterna att bilda större bostadsfastigheter på landsbygden 

genomfördes en lagändring redan år 1991 genom lagen (1990:1101) om ändring i 

fastighetsbildningslagen (1970:988). Lagändringen innebar att mark kunde läggas till 

bostadsfastigheter på landsbygden för att möjliggöra mindre djurhållning, odling eller 

liknande verksamhet. Förutsättningen var att åtgärden inte stred mot andra motstående 

intressen, såsom bestämmelserna i 3 kap. 6–7 §§ FBL som är till skydd för jord- och 

skogsbruket. Förslaget ansågs kunna bidra till ambitionen att bevara de öppna landskapen på 

landsbygden.3   

 

Bestämmelserna i 3 kap. FBL är av ramlagskaraktär. De anger inom vilka ramar 

fastighetsbildning får ske utifrån allmän synpunkt och rådande markpolitiska målsättning. 

Kapitlet ska därför tolkas med viss elasticitet. I praxis uttalas det bör vara möjligt att beakta 

rådande samhällsintressen och även ta hänsyn till exempelvis geografiska skillnader vid 

tillämpningen fastighetsbildningsvillkoren i 3 kap. FBL.4 Fastighetsbildning får inte ske om 

inte den fastighet som ska nybildas eller ombildas inte kan antas få en varaktig användning, 

                                                 
1 Prop. 1969:128 s. B 159–162. 
2 NJA 2017 s. 708. 
3 Prop. 1989/90:151, s. 18. 
4 NJA 2017 s. 708, p. 11; prop. 1969:128 del B, s. 99–100. 
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som är lämpad för sitt ändamål, inom en överskådlig tid enligt 3 kap. 1 § 1–2 st. FBL. 

Bestämmelserna i 3 kapitlet begränsar således fastighetsägarens rådighet över fastigheten. 

 

År 2017 uttalade HD att produktiv skogsmark kan tillföras en bostadsfastighet på 

landsbygden om det är nödvändigt för att tillgodose bostadsfastighetens ändamål och behov 

av ved för uppvärmning. HD påpekade att i och med de förändrade skogspolitiska målen, som 

reviderades år 2009, bör det i dagsläget finnas större möjligheter att tillåta produktiv 

skogsmark ingå i bostadsfastigheter på landsbygden än vid tiden för uttalandena som gjordes i 

förarbetet 1990.5  

 

FBL har länge ansetts förenlig med det konstitutionella egendomsskyddet i svensk rätt och 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). 6  Vid inkorporeringen av EKMR stärktes 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:152) (RF) till att även omfatta ett 

skydd mot inskränkningar i användningen av mark och byggnader, samt att rätten till 

ersättning utökades.7 Som en del av inkorporeringen år 1994 gjordes även en översyn över 

den då befintliga lagstiftningen. Vid denna översyn ansågs egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF 

och då gällande rätten vara i överensstämmelse med artikel 1 i första tilläggsprotokollet 

EKMR såväl som artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(EU:s rättighetsstadga). Det ansågs därför inte finnas något behov av följdändringar i annan 

lagstiftning, exempelvis FBL, som tillät ingrepp i enskildas egendom av varken beredande 

kommitté eller riksdagen. Det ansågs inte nödvändigt eftersom att det i varje enskilt fall skulle 

göras ett ställningstagande huruvida ingreppet utgör ett angeläget allmänt intresse.8 Vad som 

utgör ett angeläget allmänt intresse skulle därför avgöras från fall till fall i enlighet till vad 

som kan anses acceptabelt i ett demokratiskt samhälle enligt förarbetena.9 I praxis har denna 

inställning vidmakthållits avseende FBL genom ett prejudicerande avgörande under en lång 

tid. 10 En diskussion huruvida grundlagsändringen innebär en restriktivare tillämpning av FBL 

har funnits doktrin sedan tiden precis innan lagändringen.11  

 

                                                 
5 NJA 2017 s. 708, p. 13; jfr prop. 1989/90:151, s. 18–22. 
6 NJA 1996 s. 110.  
7 Prop. 1993/94:117 s. 15. 
8 Prop. 1993/94:117 s. 16. 
9 Prop. 1993/94:117, s. 16; SOU 1993:40 Fri- och rättighetsfrågor, Del A, s. 90, s. 225. 
10 NJA 1996 s. 110; Jfr Svea hovrätts beslut 2004-11-08, mål Ö 710–04.  
11 Se Bengtsson, 1994, s. 924; Ekbäck, 2008, s. 695–705. 
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I ett nyligen avkunnat avgörande från Högsta domstolen (HD) har dock en tvångsöverföring 

av mark, som förvisso är förenligt enligt FBL, ansetts stå i konflikt med det konstitutionella 

egendomsskyddet efter en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.12  

 

I praxis, både från europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) 

och i svensk rätt, är det numera fastslaget att egendomsskyddet utöver kravet på ett angeläget 

allmänt intresse, innebär ett krav på proportionerlighet. Därför måste en bedömning göras i 

varje enskilt fall där ett allmänt intresse och ett enskildes intresse står i konflikt. En åtgärd får 

inte innebära en oskälig börda för den enskilde efter en proportionalitetsbedömning.13 Sedan 

en reform sommaren år 2018 finns även proportionalitetsprincipen inskriven i 5 § 3 st. 

förvaltningslagen (2017:900) (FL). 

 

Den nya rättsutvecklingen öppnar upp för frågeställningar kring huruvida det konstitutionella 

egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen ska beaktas av LMM vid tillämpning av 3 

kap. 7 § FBL. Bör en proportionerlighetsbedömning göras av LMM vid bildandet av 

vedbrandsgårdar när det allmänna intresset att bibehålla starka brukningsenheter ställs mot 

den enskildes intresse att värma upp sin bostad? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 3 kap. 7 § FBL möjliggör en 

proportionalitetsbedömning i förenlighet med egendomsskyddet i RF vid bildandet av 

vedbrandsgårdar. För att enklare besvara mitt syfte ska följande delfrågor även besvaras.  

- Vad är det allmänna intresset som bör beaktas i 3 kap. 7 § FBL? 

- Vilka enskilda intressen bör beaktas i 3 kap. 7 § FBL?  

- Vilket genomslag har proportionalitetsprincipen vid tillämpning av 3 kap. 7 § FBL? 

- Hur bör proportionalitetsprincipen beaktas av LMM vid tillämpning av 3 kap. 7 § FBL 

vid bildandet av vedbrandsgårdar? 

 

1.2 Teori 

Proportionalitetsprincipen innebär att ett ingrepp ska vara ägnad att tillgodose det åsyftade 

ändamålet och vara nödvändig för att uppnå detta ändamål samt medföra fördelar som står i 

en rimlig proportion till den olägenhet som uppstår därigenom. Således är strävan med 

                                                 
12 Högsta domstolens dom, T 1523–17. 
13 Högsta domstolens dom, T 1523–17, p. 20–21; NJA 2013 s. 350, p. 11. 
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proportionalitetsprincipen att uppnå en balans mellan det medel man väljer att använda i 

förhållande till vinsten. 14 Vid inkorporeringen av EKMR poängterades att 

proportionalitetsprincipen har vunnit hävd i svensk rätt. 15  Proportionalitetsprincipen har 

därför ett nära samband med Europarätten och praxis från Europadomstolen utvecklar dess 

innebörd succesivt, vilket påverkar svensk rätt. 16  Proportionalitetsprincipens utveckling 

genom praxis från Europadomstolen har därför varit en viktigt faktor för egendomsskyddets 

genomslag i svensk rätt. Idag finns proportionalitetsprincipen inskriven i det konstitutionella 

grundlagsskyddet för äganderätten.17  

 

1.3 Metod  och material 

Utgångspunkten i arbetet är proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är numera 

även kodifierad i svensk rätt genom 5 § FL och ska därför genomsyra beslut såväl som andra 

olika former av ingripanden från det allmännas sida. 18  Proportionalitetsprincipen är även  

grundlagsstadgad och kommer till uttryck särskilt i 2 kap. 15 § RF avseende 

egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen har sedan länge haft hävd i svensk rätt.19 Jag 

har av denna anledning valt att använda proportionalitetsprincipen som verktyg i mitt arbete 

för att undersöka huruvida tillämpningen av FBL är förenlig med det konstitutionella 

egendomsskyddet i RF.  

 

För att besvara mitt syfte har jag använt en analytisk tolkningsvetenskap med utgångspunkt i 

undersökningarna av gällande rätt, de lege lata. Parallellt med dessa rättsutredningar har jag 

genomfört en jämförande analys av rättsutvecklingen av egendomsskyddet i svensk rätt 

generellt och FBL särskilt med proportionalitetsprincipen som analysverktyg. I ett 

sammanfattande avsnitt finns även en analys de lege ferenda, baserat på den grundläggande 

rättskällelärans hierarki, lex superior derogat legi inferiori.20   

 

                                                 
14 Prop. 2016/17:180, s. 61. 
15 Prop. 1993/94:117 s. 39–40. 
16 Se kap. 2.2, Proportionalitetsprincipen i Europarätten. 
17 Se kap. 2.4, Proportionalitetsprincipen i förhållande till svensk rätt; kap. 2.5, Grundlagsreformens betydelse 

för proportionalitetsprincipens genomslag i praxis. 
18 Prop. 2016/17:180, s. 62; Se kap. 2.6, Proportionalitetsprincipen i FL. 
19 SOU 2010:29, kap. 9.4.5 Proportionalitetsprincipen ur svenskt perspektiv s. 169–170; Se kap. 2.4, 

Proportionalitetsprincipen i förhållande till svensk rätt; Prop. 1993/94:117 s. 39–40. 
20 Gräns, 2013, s. 423. 
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I uppsatsens inledande kapitel definieras därför proportionalitetsprincipen med utgångspunkt i 

egendomsskyddet. En redogörelse av den hierarki som är grundläggande för rättskälleläran 

framgår i kap. 2 som sedan utvecklas utifrån ett myndighetsperspektiv i kap. 2.3 och 4.5.  

 

Det är endast i ett enskilt fall som proportionalitetsprincipen kommer till uttryck. Därför är 

proportionalitetsprincipens utveckling i praxis central för min undersökning av 

egendomsskyddets genomslag. Jag har därför genomgående använt proportionalitetsprincipen 

som analysverktyg för egendomsskyddet genomslag de inledande kapitlen. Jag har lagt vikt 

vid rättsfallsreferat och rättsutvecklingen. I syfte att tillhandahålla läsaren en helhet sker 

därför en genomgående analys i arbetet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattande 

analys, och i den löpande texten finns även vissa analyserande inslag. Detta knyts sedan 

avslutningsvis samman i ett renodlat avsnitt med analys i kap. 7 som besvarar arbetets 

övergripande frågeställning.  

  

Proportionalitetsprincipen har i stort samma grunddrag, men den får en särprägel beroende på 

i vilket sammanhang den används och därför är det viktigt hur den yttrar sig med 

utgångspunkt i egendomsskyddet. I praktiken har därför proportionalitetsprincipen en stor 

betydelse för Europarättens 21  genomslag generellt i nationell rätt. Med hjälp av 

proportionalitetsprincipen påverkar Europadomstolen därför rättsutvecklingen i Sverige sedan 

ratificeringen av EKMR. 22  Bestämmelserna i EKMR är i regel allmänt formulerade. 

Principerna som är vägledande för tolkningen är därför av intresse när man försöker utröna 

betydelsen av artiklarna i EKMR. Av Wienkonventionen om traktaträtten, som innehåller 

allmänna principer för tolkning av internationella traktater, så påbjuder artikel 31 att 

bestämmelser i konventioner tolkas enligt ordalydelsen i första hand, objektivt. Men om inte 

en tolkning enligt ordalydelsen är tillräcklig kan att dess betydelse även läsas i ljuset av 

artikelns syfte, genom en teleologisk tolkning eller genom en systematiskt tolkning, sett till ett 

övergripande sammanhang. 23  Europadomstolen har använt dessa tolkningsprinciper i sin 

praxis och därigenom har de också fått genomslag i såväl nationell rätt som i EU-rätt(EU-

ländernas gemensamma regelverk). Avgörandena från Europadomstolen har hög legitimitet 

eftersom att de i sin tur bekräftar och ger uttryck för de allmänna tolkningsprinciperna i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Eftersom att EKMR är så vagt formulerad får därför 

                                                 
21 Begreppet ”Europarätten” är ett samlingsnamn för de åtaganden som EKMR och EU-rätten tillsammans 

innebär. 
22 Åhman, 2010, s. 112–113. 
23 Åhman, 2015, s. 84-85; Danelius, 2007, s. 46-47. 
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Europadomstolens praxis och de tolkningsprinciper som används en större betydelse för 

innebörden av EKMR. Europadomstolens avgöranden har därför en stor genomslagskraft 

även i nationell rätt. 24  Jag har därför i kap. 2 lagt tyngdpunkt vid redogörelser för 

prejudicerande domar från Europadomstolen som är relevanta för egendomsskyddet och 

tolkningar enligt proportionalitetsprincipen. Urvalet av avgöranden har gjorts efter relevansen 

de fått i efterföljande praxis, förarbeten och doktrin. Således den prejudicerande effekten de 

har fått.  

 

För att ge läsaren en förståelse för Europarättens inverkan på svensk rätt och därigenom 

svensk myndighetsutövning har jag därför valt att redogöra för de förpliktelser som kommer 

till uttryck i artikel 1 i EKMR i kap. 2.3 genom att studera EKMR, praxis och doktrin. Min 

ambition med arbetet är att genom ett myndighetsperspektiv göra en genomlysning av 

egendomsskyddets och proportionalitetsprincipens genomslag i handläggningen vid 

fastighetsbildningsärenden. I kap. 4 har jag därför redogjort för relevanta bestämmelser vid 

handläggningen genom att studera lagstiftning, förarbeten, praxis, doktrin samt 

myndighetspublikationer och facklitteratur. Av vikt för handläggningen är även 

subsidiaritetsprincipen, vilken kommer till uttryck i fördraget om Europeiska unionen. Jag har 

dock valt att inte gå in på subsidiaritetsprincipen och dess betydelse närmare för att ge 

utrymme för min frågeställning inom arbetets ramar.  

 

Utgångspunkten i arbetet är att EKMR har företräde enligt 2 kap. 19 § RF och 10 kap. 6 § RF, 

svensk lagstiftning ska därför alltid tolkas i ljuset av EKMR vid en eventuell normkonflikt. 

Därför har jag även tagit fasta på relevanta artiklar i EKMR, avgöranden från 

Europadomstolen och doktrin som påvisar detta företräde. Denna utgångspunkt och 

utveckling proportionerlighetsprincipen i Europadomstolen har i sin tur lett till en pågående 

utveckling i svenskrätt under en längre tid.25 I svensk praxis har Europadomstolens praxis 

avseende proportionalitetsprincipen av blivit särskilt tydlig sedan grundlagsreformen som 

ägde rum år 2010. Denna rättsutveckling i praxis påvisas i kapitel 2.5. Jag har lagt fokus vid 

att undersöka vilka bestämmelser som varit avgörande och varför de varit avgörande genom 

att studera lagstiftningen, förekomsten av prejudicerande avgöranden i svensk rätt, förarbeten 

och doktrin.  

 

                                                 
24 Åhman, 2015, s. 85. 
25 Åhman, 2015, s. 89. 
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Det föreligger en presumtion att EU-rätten är förenlig med EKMR, och en svensk domstol 

kan därför endast bortse från en tolkning från EU-domstolen(Europeiska unionens domstol) 

om tillämpningen skulle innebära en allvarlig och otvetydig kränkning av EKMR efter en 

bedömning i det enskilda fallet.26 Därför har även jag gjort denna presumtion och valt att i 

huvudsak avgränsa bort EU-rätten i detta arbete. 

 

Äganderätten är inte ett statiskt begrepp utan något som har definierats genom lagstiftning. 

Synen på äganderätten har succesivt förändrats i Sverige vilket jag kort redogjort för i kap. 

3.1. Syftet med detta rättshistoriska kapitel är att påvisa hur speciallagstiftningar, såsom FBL, 

som infördes genom reformer under 1970-talet effektivt fått genomslag och hur synen på 

äganderätten inverkat på detta. 27  Vid fastighetsbildning har sällan anspråk om ersättning 

framställts eftersom att det har varit ett krav att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvårats genom en myndighetsbeslut eller att en fastighetsägare berövas fastigheten eller en 

del av fastigheten mot sin vilja, detta är sällan fallet vid fastighetsbildning. 

Fastighetsbildningsåtgärder sker ofta i syfte att förbättra en fastighet ur den enskilde 

fastighetsägarens perspektiv eller möjliggöra en förändrad markanvändning. En direkt 

prövning av egendomsskyddet vid fastighetsbildningsåtgärder har därför i huvudsak skett vid 

förrättningar som skett tvångsvis på initiativ av en annan fastighetsägare eller staten. Eftersom 

att ett övergripande syfte är att undersöka den succesiva utvecklingen egendomsskyddet och 

proportionalitetsprincipen haft i FBL, för att sedan jämföra denna utveckling med svensk rätt 

generellt har jag studerat relevant lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin. Studierna av 

praxis har, i brist på avgöranden, i huvudsak begränsats till förrättningar som skett tvångsvis 

och därefter överklagats av en fastighetsägare. Undersökningen av lagstiftningen har i 

huvudsak avgränsats till 3 kap. och 5 kap. FBL eftersom att dessa kapitel i FBL ställer upp 

ramarna inom vilka fastighetsbildning kan genomföras. Eftersom att 3 kap. FBL är av 

ramlagskaraktär har vid rättstillämpningen uttalanden i förarbeten varit styrande och en 

ändamålstolkning har i huvudsak gjorts. Jag har därför studerat relevanta uttalanden för hur 

lagstiftningen ska tolkas och dess intentioner i praxis och doktrin. Inför prövningen av T 

1523–17 i HD har även LMM anmodats att inge ett yttrande i det enskilda ärendet till 

domstolen, jag har studerat även denna inlaga i syfte att undersöka hur olika de olika 

rättstillämparna resonerat i målet.  

                                                 
26 Se Högsta domstolens beslut den 25 februari 2014, Mål Ö 461-11, s. 6-7; Europadomstolens dom i Bosphorus 

Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi mot Irland den 30 juni 2005, 165 §; Åhman, 2015, 113- 115.  
27 Bengtsson, 2015, s. 22-23. 
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Fastighetsbildningsmål prövas i fyra instanser i stället för sedvanliga tre. Efter en reform år 

2010 genom SFS 2010:995 lag om ändring i fastighetsbildningslagen(1970:988) prövas idag 

fastighetsbildningsärenden i första hand av LMM. Andra instans är MMD enligt 15 kap. 1 § 

FBL. Därefter kan ett överklagande ske till MÖD enligt 17 kap. 2 § FBL om ett 

prövningstillstånd beviljas. Som sista instans kan även HD pröva ett fastighetbildningsmål 

enligt 18 kap. 2 § FBL. Det är dock inte särskilt vanligt att HD beviljar överklaganden i 

fastighetsbildningsmål, särskilt inte i fastighetsbildningsärenden. Därför har jag även fäst vikt 

vid resonemangen i avgöranden från MÖD.  

 

Innan reformen år 2010 var instansordningen följande LMV, Fastighetsdomstolen, Hovrätten 

och HD.28 

 

I kap. 4 har jag undersökt de förvaltningsrättsliga krav som ställs på LMM vid 

handläggningen av fastighetsbildningsärenden. Jag har därför tittat på relevant lagstiftning, 

praxis, förarbeten, doktrin och myndighetsföreskrifter. LMM har en handbok för FBL som de 

reviderar med viss regelbundenhet. Om jag anser att någon uppfattning har skiljt sig har jag 

tydliggjort i texten vems eller vart uppfattningen framgår, i syftet att skapa en argumentation 

och i analysen.  

 

Kap. 5 och 6 innehåller en redogörelse de lege lata av förutsättningarna att bilda 

bostadsfastigheter på landsbygden med skogsmark för husebehovsved med utgångspunkt i 

lagstiftning, praxis, förarbeten, doktrin samt myndighetsföreskrifter av LMM. Särskild vikt 

har fästs vid tillämpningen av 3 kap. 7 § FBL och de allmänna intresse som representeras i 

bestämmelsen för att besvara mitt syfte. Jag har därför belyst såväl de tekniska, ekonomiska 

och juridiska aspekterna som kan aktualiseras vid en lämplighetsbedömning vid bildandet av 

vedbrandsgårdar. I dessa kapitel har jag besvarat definitionen av det allmänna intresset som 

representeras i 3 kap. 7 § FBL. Jag har även de lege lata undersökt de avvägningarna mellan 

det enskilda intresset och det allmänna beaktas i praxis, förarbeten, doktrin och 

myndighetsföreskrifter.  

 

                                                 
28 Prop. 1976/77:114, s. 50. 



13 

 

I min analys i kap. 7 har jag sammanfattat möjligheterna för LMM att, de lege lata och de 

lege ferenda, inom ramen för 3 kap. 7 § FBL utföra en proportionalitetsbedömning som är i 

förenlighet med egendomsskyddet i FBL vid bildandet av vedbrandsgårdar. Jag har därför 

letat stöd för en proportionalitetsbedömning i praxis. Därefter har jag undersökt möjligheterna 

att utföra en proportionalitetsprincip utifrån en ändamålstolkning av bestämmelsen för att till 

sist utföra en tolkning av bestämmelsen enligt ordalydelsen.  

 

I syfte att undersöka om det går att utföra en proportionalitetsbedömning inom ramen för 

handläggningen vid tillämpning av bestämmelser i 3 kap. FBL, såsom 3 kap. 7 § FBL, har jag 

dessutom undersökt huruvida bestämmelsen i 4 kap. 25 § FBL möjliggör en 

proportionalitetsbedömning enligt ordalydelsen. Avslutningsvis undersöker jag huruvida det 

föreligger någon diskrepans mellan FBL och svensk rätt i övrigt avseende 

proportionalitetsprincipen och egendomsskyddet genomslag, de lege lata. Syftet är att vid en 

diskrepans kunna identifiera vad som krävs för att proportionalitetsprincipen och 

egendomsskyddet ska få fullt genomslag även i FBL, de lege feranda. 

   

2 Egendomsskyddet 
 

Rätten att äga och att inte bli berövad sin egendom är formulerad i såväl svensk rätt, EU-rätt 

som internationella traktat. Egendomsskyddet är en grundlagsskyddad rättighet enligt 2 kap. 

15 § RF och återfinns även i artikel 1 i första tilläggsprotokollet EKMR samt i artikel 17 i 

EU:s rättighetsstadga. Genom artikel 17 i The Universal Declaration of Human Rights är 

äganderätten även en universellt erkänd rättighet sedan år 1948.29   

 

Det finns därför begränsningar av i vilken utsträckning staten får reglera enskilda ägares rätt 

att använda marken. Det konstitutionella skyddet för äganderätten ställer upp ramarna 

eftersom att det krävs ett angeläget allmänt intresse för att begränsa en enskilds ägares 

rådighet över en fastighet enligt 2 kap. 15 § RF. Det konstitutionella grundlagsskyddet bör 

således innebära ett starkare skydd för äganderätten eftersom att EKMR och EU:s 

rättighetsstadga endast ställer krav att det ska föreligga ett allmänt intresse. 

 

Nuvarande lydelse i 2 kap. 15 § RF bygger på det utökade skyddet som gjordes genom 

inkorporeringen av EKMR år 1994 för att tillförsäkra enskilda skydd mot inskränkningar i 

                                                 
29 Åhman, 2000, s. 20. 
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användningen av mark och byggnader. I samband med inkorporeringen tillsattes en kommitté, 

fri- och rättighetskommittén, för att se över huruvida lagstiftningen som var gällande vid tiden 

var förenlig med EKMR. Inga följdändringar ansågs nödvändiga efter översynen.30  

 

Inkorporeringen av EKMR år 1994 och det förstärkta egendomsskyddet omfattar såväl 

expropriation som inskränkningar i rätten att använda och förfoga över mark och byggnader, 

enligt nu gällande lydelse i 2 kap.  15 § 1 st. RF. Enligt 2 kap. 15 § 2 st. RF är den enskilde 

försäkrad ersättning om användningen av mark eller byggnad avsevärt försvåras på sådant sätt 

att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten. Ersättning ska utgå även om en 

skada som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten uppkommer.31   

 

2.1 Europarättens inverkan på egendomsskyddet i RF 

Inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt över sin fastighet måste ha stöd i lag och 

vara utformade i överensstämmelse med det konstitutionella egendomsskyddet i 2 kap. RF. 

Europarättens påverkan på svensk rätt och egendomsskyddet har ökat succesivt. 32  Redan 

innan inkorporeringen av EKMR i svensk rätt blev vikten av införlivandet av 

egendomsskyddet i EKMR tydlig när Sverige fälldes av Europadomstolen för att ha kränkt 

äganderätten i målet Sporrong- Lönnroth mot Sverige år 1982. Enligt dåvarande 

byggnadslagen (1947:385) hade två fastigheter i Stockholm belagts med återkommande 

rivningsförbud kombinerat med expropriationstillstånd under lång tid. Detta medförde en s.k. 

död hand på fastigheten. Fastighetsägaren saknade rätt till ersättning och möjlighet att 

överklaga beslutet. Europadomstolen utdömde skadestånd till fastighetsägarna och svensk rätt 

anpassades efter avgörandet.33 Vid en eventuell normkonflikt har EKMR företräde enligt 2 

kap. 19 § RF och 10 kap. 6 § RF, svensk lagstiftning ska därför alltid tolkas i ljuset av 

EKMR. Synen på proportionalitetsprincipen skiljer sig således något emellan 

Europadomstolen och EU-domstolen. Det föreligger en presumtion att EU-rätten är förenlig 

med EKMR och en svensk domstol kan därför endast bortse från en tolkning från EU-

domstolen om tillämpningen skulle innebära en allvarlig och otvetydig kränkning av EKMR 

efter en bedömning i det enskilda fallet.34    

                                                 
30 Prop. 1993/94:117 s. 14-16.  
31 Bengtsson, 1996, s. 13-15.  
32 Brännström, 2017, 54; Åhman, 2015, s. 41.  
33 Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982; NJA 2013 s. 350, p. 16; 

Sundell, 2007, s.96–97.  
34 Högsta domstolens beslut den 25 februari 2014, Mål Ö 461-11, s. 6-7; Europadomstolens dom i Bosphorus 

Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Șirketi mot Irland den 30 juni 2005, 165 §; Åhman, 2015, 113- 115.  
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Medlemskapet i EU och inkorporeringen av EKMR ställer krav på Sverige som måste 

efterlevas. Svensk rätt bör således anpassas materiellt med vägledning efter avgöranden från 

Europadomstolen och EU-direktiv samtidigt som våra nationella domstolar måste tolka och 

tillämpa nationell lagstiftning i enlighet med Europarätten.35  

 

2.2 Proportionalitetsprincipen i Europarätten 

I praxis har Europadomstolen uttalat ett krav på att ett ingrepp i egendomsskyddet ska vara 

proportionerligt i förhållande till den enskildes intresse. Ingreppet måste leda till en 

motiverbar vinning, sett till det allmännas intresse, och inte innebära en oskäligt stor börda för 

den enskilde. Det har fått genomslag i svensk rätt.36      

 

Vad som utgör ett allmänt intresse som kan rättfärdiga en inskränkning av den enskildes 

äganderätt formuleras varken i Europarätten eller i 2 kap. 15 § RF. I och med detta finns det 

en mån av rörelsefrihet, margin of appreciation, som möjliggör för lagstiftaren att ta hänsyn 

till nationella skillnader om det grundar sig i social och ekonomisk politik. Vad som utgör ett 

angeläget allmänt intresse kan därför grundas i en politisk värdering.37 I Europadomstolens 

praxis framgår att det allmänna intresset i sig inte prövas vid en proportionalitetsbedömning 

såvida det inte är helt utan grund. Detta baseras på synen att nationella myndigheter har bättre 

kunskaper och därför bättre förutsättningar än Europadomstolen att bedöma detta.38 Således 

finns det ett visst skönsmässigt tolkningsutrymme, som vidmakthålls genom 

subsidiaritetsprincipen.  

 

Tanken är att staten har den bästa uppfattningen om vilka medel som är nödvändiga för att 

upprätthålla såväl som inskränka rättigheterna och därför har ett visst tolkningsutrymme. 

Detta tolkningsutrymme har dock gränser. I frågor som gäller säkerhet, ekonomi, sociala 

struktur och moral är ofta tolkningsutrymmet större eftersom att det är svårt att identifiera en 

standard. Men detta tolkningsutrymme påverkas av rådande omständigheter och kan 

förändras.39 

 

                                                 
35 Prop. 1995/96:126 s. 7; Åhman, 2015, s. 13; Sundell, 2007, s. 97. 
36 NJA 2013 s. 350, p. 11. 
37 Bengtsson, s. 31–32. 
38 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade Konungariket den 21 februari 1986, 46 §; SOU 2010:29, 

s. 163–164; jmf. Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 4; Åhman 
39 Åhman, 2015, s. 93–94. 
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Sett över tid ändras tolkningsutrymme därför i takt med samhällsutvecklingen, för att inte 

reformer och förbättringar som stärker mänskliga fri- och rättigheter ska försvåras eller 

hindras av tidigare praxis. Exempel på detta är rättsutvecklingen vid fastställelse om ändrad 

könstillhörighet.40 Begränsningar som berör den enskildes integritet och frihet enligt artikel 5 

och 8 erbjuder i regel ett mindre tolkningsutrymme än artikel 1. Men tydligt är att margin of 

appreciation inte erbjuder stater och myndigheter ett statiskt tolkningsutrymme, utan att detta 

kan förändras succesivt. Margin of appreciation används bara av Europadomstolen i sin 

bedömning av huruvida en stat agerat i förenlighet med EKMR och finns därför inte i svensk 

praxis. En svensk domstol kan ändå använda Europadomstolens rättspraxis när de baserar sin 

bedömning på praxis från Europadomstolen där margin of appreciation givits 

genomslagskraft.41  

 

Avseende artikel 1 i första tilläggsprotokollet har Europadomstolen uttalat att ett brett 

tolkningsutrymme måste tillåtas vad gäller stadsplanering och utveckling av bebyggelse i 

målet Sporrong- Lönnroth.42 Även avseende definitionen av det allmännas intresse enligt 

artikel 1 i första tilläggsprotokollet och ersättningsnivån har staterna ett brett 

tolkningsutrymme enligt målet James mot Förenade Konungariket. 43 Men 

proportionalitetsprincipen har ett tätt samband med margin of appreciation. Detta eftersom att 

proportionalitetsbedömningen ska ge svar på huruvida margin of appreciation ska tillåtas få 

genomslag. Resultatet ska då leda till att den minst ingripande metoden används och att 

ingreppet i rättigheten inte blir orimligt stort i förhållande till syftet.44  

 

Ett avgörande från Europadomstolen där både proportionalitetsprincipen och margin of 

appreciation kommer till uttryck är målet James. En ny lagstiftning som infördes möjliggjorde 

att hyresgäster med en särskild sorts bostadsrätt kunde köpa loss fastigheten som bostaden var 

belägen på. Fråga i målet var bland annat huruvida detta stred mot egendomsskyddet i EKMR 

när fastighetsägarna berövades egendomen genom införandet av denna lagstiftning. 

Europadomstolen hänvisade till kravet på proportionalitets som uttrycktes i målet Sporrong- 

                                                 
40 Jmf. Rättsutvecklingen avseende artikel 8 EKMR angående könstillhörighet i Europadomstolens dom i Rees 

mot Storbritannien den 17 oktober 1986, 37,47 §§; Europadomstolens dom i B mot Frankrike den 25 mars 

1992, 48 §; Europadomstolens dom i Christine Goodwin mot Storbritannien, den 11 juli 2002, 93 §; 

Kammarrätten i Stockholm, avgörande den 19 december 2012, mål nr 1968-12.  
41 Åhman, 2015, s. 94. 
42 Europadomstolens dom i Sporrong- Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, 69 §. 
43 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade Konungariket den 21 februari 1986, 46, 54 §§. 
44 Åhman, 2010, s. 112–113. 
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Lönnroth 45  och fann att lagstiftningen inte utgjorde ett oproportionerligt ingrepp i 

äganderätten i strid med EKMR.46   

 

I svensk rätt har nu HD tagit fasta att en proportionalitetsbedömning ska göras i varje enskilt 

fall och markerar tydligt hur tydligt proportionalitetsprincipen anses etablerad genom målet 

James såväl som i målet Skibińscy mot Polen 47 . I målet så pekades en fastighet ut för 

kommande lokalisering av en vårdcentral som skulle byggas i samhällsplanering år 1979. 

Planen genomfördes aldrig och år 1991 ansökte fastighetsägaren om att marken skulle klassas 

i syfte att bebygga den, vilket de fick ett positivt förhandsbesked om samma år.48 Därefter så 

påbörjades en fastighetbildningsåtgärd för att avstycka fastigheten i 15 mindre 

bostadsfastigheter i syfte att bebyggas. Men år 1994 så reviderades samhällsplaneringen och 

en del av fastigheten pekades ut som aktuell för byggandet av en huvudled. Fastighetsägarna 

invände mot den nya planeringen och begärde att bygglov skulle beviljas på fastigheterna, 

med hänsyn till det tidigare givna förhandsbeskedet. På grund av oklarheter därefter huruvida 

huvudleden skulle byggas och dess utformning var det därefter oklart om och hur projekten 

skulle kunna genomföras. Högsta domstolen i Polen avvisade år 1998 fastighetsägarnas 

överklagan på byggloven och invändningar om att de inte kunde använda sin fastighet som 

önskvärt eftersom att samhällsplaneringen var så oklar. Fastighetsägarna menade på att detta 

utgjorde en orimlig börda på dem i egenskap av fastighetsägare och att ovissheten lade en död 

hand på fastigheten och deras önskan att exploatera fastigheten. I målet gör Europadomstolen 

en proportionalitetsbedömning. Europadomstolen tar fasta på att fastighetsägarna under en 

längre tid haft ett överhängande risk för expropriation av fastigheten. Dessutom har de inte 

haft rätt till någon ersättning under denna period. Efter en samlad proportionalitetsbedömning 

fann domstolen att oklarheterna inneburit en orimlig börda för fastighetsägarna.49      

 

HD lyfter även hur proportionerlighetprincipen i Europarätten fått genomslag i svenskrätt 

genom såväl praxis som RÅ 1996 ref. 56 och RÅ 1996 ref. 44 samt i HD vilket kommer till 

uttryck i NJA 2013 s. 35050.51  

                                                 
45 Europadomstolens dom i Sporrong- Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, 69 §. 
46 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade Konungariket den 21 februari 1986, se särskilt 50, 54 §§. 
47 Europadomstolens dom i Skibińscy mot Polen den 14 november 2006. 
48 T 1523-17, p. 20. 
49 Europadomstolens dom i Skibińscy mot Polen den 14 november 2006, se särskilt 87 §. 
50 Se referat NJA 2013 s. 350, kap. 2.5, Grundlagsreformens betydelse för proportionalitetsprincipens genomslag 

i praxis; referat av RÅ 1996 ref. 44 & RÅ 1996 ref. 56 i kap. 2.4, Proportionalitetsprincipen i förhållande till 

egendomsskyddet. 
51 T 1523-17, p. 20. 
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2.3 Dubbla förpliktelser 

Egendomsskyddet i EKMR innebär skyldigheter för Sverige enligt artikel 1 EKMR. 

Skyldigheter i negativ bemärkelse som hindrar att staten kränker de rättigheter som EKMR 

skyddar. Men egendomsskyddet innebär även skyldigheter i positiv bemärkelse. Sverige ska 

upprätthålla de rättigheter som EKMR konstituerar, såsom egendomsskyddet. I och med att 

Sverige ratificerat EKMR föreligger en skyldighet främja och hindra kränkningar av de 

rättigheter som EKMR proklamerar.52 Detta gäller i förlängningen även domstolar, kommuner 

och myndigheter i egenskap av representanter för staten.   

 

Sverige dömdes för att ha försummat denna positiva förpliktelse år 2008 i målet Khurshid 

Mustafa och Tarzibachi mot Sverige efter att hyresgäster, en familj, vräkts från sin lägenhet. 

Anledningen till vräkningen var att en parabolantenn som sträckte sig utanför fasaden på 

flerfamiljshuset där lägenheten var belägen. Detta var inte tillåtet enligt en klausul i 

hyreskontraktet. Parabolantennen fanns monterad redan när hyresgästerna flyttade in i huset. 

Hyresgästerna använde denna sedan för att se kultur- och nyhetssändningar på sitt hemspråk. I 

samband med ett byte av fastighetsägare uppmärksammades denna parabolantenn och det nya 

hyresvärden uppmanade hyresgästerna att plocka ned parabolantennen, vilket inte 

hörsammades. Hyresvärden sa därför upp hyresavtalet med hänvisning till avtalsbrott och 

vände sig till hyresnämnden. Hyresnämnden utgör en specialinstans i det svenska 

rättsväsendet som avgör tvister mellan exempelvis hyresgäster och hyresvärdar. Efter att 

hyresgästerna mottagit uppsägningen monterades parabolantennen i fråga ned och ersattes 

med en installation inomhus i lägenheten. Hyresnämnden beslutade i tvisten till förmån för 

hyresgästerna, vilket överklagades av hyresvärden till Hovrätten som dömde till förmån för 

hyresvärden. Hyresgästerna vände sig därefter till Europadomstolen och åberopade artikel 8 

och 10 i EKMR, rätten till skydd för privat- och familjeliv samt yttrandefrihet. Vidare klagade 

hyresgästerna på hur oproportionerligt det var att tvingas flytta eftersom att de vägrat ta bort 

en parabolantenn. Europadomstolen beviljade en prövning av tvisten och fann artikel 10 

tillämplig i målet. Även om Europadomstolen vanligtvis inte prövar tvister mellan enskilda 

ansåg domstolen att de inte kunde vara passiva när ett avgörande från en domstol står i strid 

med EKMR. Hovrättens avgörande skulle annars ge legitimitet för hyresvärdens agerande.  

Europadomstolen lyfter att artikel 1 i EKMR innebär att varje stat har åtagit sig att bevaka och 

                                                 
52 Prop. 2009/10:80, s. 141- 142; Åhman, 2015, s. 95.  
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tillförsäkra alla rättigheternas genomslag inom sin jurisdiktion. Således ligger det en positiv 

förpliktelse för staten där i och med den garantin. Domstolen fann att domstolen misslyckats 

med att bevaka hyresgästernas rättigheter. Således hade domstolen inte uppfyllt sin positiva 

förpliktelse att skydda de rättigheter EKMR konstituerar och artikel 10 i EKMR har kränkts.53       

 

2.4 Proportionalitetsprincipen i förhållande till egendomsskyddet 

I och med skrivelsen i 2 kap. 15 § RF som lyder ”att ingen kan tvingas tåla att det allmänna 

inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen” anses proportionalitetsprincipen komma till uttryck. I 

förarbetet som låg till grund för inkorporeringen av EKMR år 1995 understryks att en 

proportionalitetsprincip dessutom har vunnit hävd i svensk rätt.54  

 

Proportionalitetsprincipen är en av de centrala rättsprinciperna i EU-rätten. Genom praxis i 

EU-domstolen och Bundesverfassungsgericht, den tyska författningsdomstolen, har 

proportionalitetsprincipen utvecklats utifrån EKMR såväl som medlemsländernas nationella 

rätt.55 I tysk rättspraxis kan definitionen översättas som följande att ”Ingreppet ska vara 

lämpligt och nödvändigt för att uppnå målet. Det får inte lägga onödigt stora bördor på den 

enskilde och måste således framstå som rimligt med hänsyn till effekterna för honom”.56  

 

Efter inkorporeringen av EKMR i svensk rätt kan man i följande mål se hur 

proportionalitetsprincipen fått genomslag i svensk rätt.  

 

I RÅ 1996 ref. 44 var en av frågorna i målet huruvida proportionalitetsprincipen skulle 

tillämpas i ett rättsprövningsmål angående en strandskyddsdispens. Fastighetsägaren ville 

bygga ett fritidshus och hade ansökt om förhandsbesked och strandskyddsdispens och fått 

detta beviljat hos kommunen i fråga. Naturvårdsverket överklagade strandskyddsdispensen till 

Länsstyrelsen eftersom att de ansåg att det inte förelåg några särskilda skäl att meddela 

dispens. Länsstyrelsen biföll Naturvårdsverkets överklagande avseende 

strandsskyddsdispensen.  Fastighetsägaren överklagade beslutet till regeringen som avslog 

överklagandet. I en begäran om rättsprövning yrkade fastighetsägaren bland annat att 

regeringens beslut skulle undanröjas eftersom att besluten stred mot Europarätten. 

                                                 
53 Europadomstolens dom i Khurshid Mustafa and Tarzibachi mot Sverige den 16 december 2008. 
54 Prop. 1993/94:117, s. 39-40. 
55 SOU 2010:29, s. 156. 
56 SOU 2010:29, s. 156- 157. 
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Fastighetsägaren anförde att det saknades grund att neka strandsskyddsdispensen. 

Möjligheterna att nyttja fastigheten hindrades mycket när dispensen inte beviljades, vilket var 

orimligt i förhållande till det allmänna intresset. Bestämmelser kring strandskyddsdispenser 

fanns vid tiden för avgörandet i naturvårdslagen (1964:822) (NRL) och enligt 3 § 1 st. NRL 

skulle det vid prövningar av frågor som rörde naturvård tas en tillbörlig hänsyn till övriga 

allmänna och enskilda intressen. Här lyfter domstolen att lagstiftarens intentioner ska beaktas 

vid dessa avvägningar avseende vilken vikt som ska ges till den enskilde fastighetsägaren i 

förhållande till miljö- och naturvårdshänsynen. Men vidare så framhåller domstolen 

proportionalitetsprincipen och den hävd den vunnit i svensk rätt i och med inkorporeringen av 

EKMR i svensk rätt. En bekräftelse av detta anses ha skett genom att detta underströks i 

förarbeten57 samt egendomsskyddets precisering i samband med inkorporeringen. Dessutom 

anförde domstolen att Europadomstolen hävdat proportionalitetsprincipen konsekvent vid 

tillämpning av 1 artikeln i första tilläggsprotokollet EKMR. Domstolen anser att 

proportionalitetsprincipen därför ska tillämpas i förevarande mål, eftersom att principen måste 

beaktas av prövande myndigheter och domstolar alltsedan inkorporeringen av EKMR. Vid en 

proportionalitetsbedömning fann domstolen att särskilda skäl att bevilja dispens fanns och att 

det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att inte medge dispensen i fråga.58  

 

Proportionerlighetsprincipens hävdvunna betydelse genom inkorporeringen av EKMR 

upprepades i exakt samma skrivning om 3 § 1 st. NRL av regeringsrätten i ett liknande mål 

samma dag av Regeringsrätten. I målet ville fastighetsägaren i fråga lägga om 

markanvändningen från jordbruk till skogsbruk i ett område där en del mark hade natur- och 

kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen förbjöd fastighetsägaren att anlägga skog på området 

med den natur- och kulturhistoriskt värdefulla marken med hänvisning till 3a § och 20 § NRL. 

Fastighetsägaren överklagade förbudet till Kammarrätten och ifrågasatte förbudets 

ändamålsenlighet. Överklagandet avslogs av Kammarrätten vilket överklagades av 

fastighetsägaren till Regeringsrätten som beviljade prövningstillstånd. Vid tillämpningen av 3 

§ 1 st. NRL fann domstolen, likt vid domen samma dag med exakt samma formulering, att 

proportionerlighetsprincipen måste få genomslag. Efter en proportionalitetsbedömning i målet 

fann Regeringsrätten att ett förbud inte var en rimlig åtgärd i förhållande till den 

inskränkningen det innebar för den enskilde fastighetsägarens möjligheter att bruka marken 

                                                 
57 Prop. 1993/94:117, s. 39–40. 
58 RÅ 1996 ref. 44. 
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på fastigheten. Således var restriktioner ett lämpligare medel för att begränsa den ändrade 

markanvändningens påverkan på de natur- och kulturhistoriska värdena på fastigheten.59        

 

Således kunde man redan efter inkorporeringen av EKMR och förstärkningen av 

grundlagsskyddet se hur proportionalitetsprincipens ökade betydelse i svensk rätt. I och med 

grundlagsreformen år 2010 så stärktes inte bara egendomsskyddet utan även lagrådets, 

domstolarnas och myndigheternas möjligheter att pröva huruvida normer kommer i konflikt 

med varandra. Detta kan göras genom en förhandskontroll av Lagrådet enligt 8 kap. 18 § RF. 

Domstolar och myndigheter har möjlighet att göra en efterhandsprövning i samband med 

rättstillämpning i enskilda ärenden, normprövning, enligt 11 kap. 14 § RF. 60  Innan 

grundlagsreformen kunde en efterhandsprövning endast göras om en bestämmelse uppenbart 

stod i strid med grundlag och det då gällande uppenbarhetskravet därigenom uppfylldes.61 

Syftet var att säkerställa och trygga lagarnas enlighet med grundlagen.62 Reformen har fått 

genomslag genom flera mål där domstolar med efterhandsprövning funnit att bestämmelser 

stått i strid med grundlagsskyddet i 2 kap. RF istället för Europarätten.63 

 

2.5 Grundlagsreformens betydelse för proportionalitetsprincipens 
genomslag i praxis 

I och med grundlagsreformen år 2010 ändrades synen på grundlagen och dess tillämpning. 

Efter reformen blev det tydligare att såväl myndighet, domstol och kommun skulle beakta 

grundlagen, och då särskilt dess rättighetskatalog. Något som måste tas i beaktande även vid 

tillämpning av den äldre lagstiftningen, såsom FBL som utvecklades innan egendomsskyddets 

genomslag. FBL måste således tolkas i ljuset av den rättsutveckling som sker och av vikt är 

då särskilt proportionalitetsprincipens genomslag. Vid tillämpning av bildandet av 

vedbrandsgårdar och tillämpning av 3 kap, och då särskilt 3 kap. 7 § FBL, ställs det allmänna 

intressena mot den enskilde fastighetsägarens intresse att ur rent privatekonomiskt hänseende 

förändra sin fastighet. Rättsutvecklingen som skett sedan reformen år 2010 är således 

intressant att studera för att utröna hur tillämpningen av FBL påverkas.  

 

                                                 
59 RÅ 1996 ref. 56. 
60 Åhman, 2015, s. 102 - 103; Bull, Sterzel, 2013, s. 273 – 274; Se även kap. 4.5, Normkonflikter vid 

myndighetsutövning. 
61 Prop. 2009/10:80, s. 145. 
62 Prop. 2009/10:80, s. 146. 
63 Brännström & Vannebäck, 2018, s. 73; Åström, 2015, s. 103; Prop. 1993/94:117, s. 16; se kap. 2.5, 

Grundlagsreformens betydelse för proportionalitetsprincipens genomslag i praxis. 
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Länge ansågs 2 kap. RF i huvudsak som adresserad till lagstiftaren. Äganderätten var svag 

under 1900-talet och har succesivt stärkts sedan rättighetskatalogen och EMKR getts 

genomslag i svensk rätt. Lagstiftningen som härrör från början av 1970-talet inom exempelvis 

samhällsplanering och naturvård anses ha haft sådan genomslagskraft eftersom att hänsynen 

till fastighetsägarens intressen var väldigt låg. 64  FBL infördes år 1970, fyra år innan 

rättighetskatalogen infördes i 2 kap. RF. Huvudsyftet med lagstiftningen var att uppnå en 

rationell markanvändning ur allmän synpunkt.65      

    

Grundlagsreformens genomslag blev tydlig år 2012 med den uppmärksammade manga-

domen.66 I målet dömdes en person för innehav av mangateckningar med barnpornografiskt 

innehåll för ringa barnpornografibrott enligt brottsbalken (1962:700) i både tingsrätten och 

hovrätten. HD går däremot vidare och gör en proportionalitetsbedömning kring huruvida det 

skulle vara en otillåten begränsning av yttrande- och informationsfriheten i RF att fälla 

svarande för barnpornografibrott på grund av innehavet.67  I RF finns det vissa allmänna 

begränsningar av särskilda grundlagsstadgade friheter enligt 2 kap. 20 § RF. Exempelvis 

begränsas yttrande- och informationsfriheten enligt 2 kap. 23 § RF. Men enligt andra 

meningen i 2 kap. 21 § RF så måste begränsningen vara proportionerlig, vilket HD tar fasta på 

i manga-domen. Med hänsyn till straffbestämmelsen ändamål anser HD att åtalet går utöver 

vad som kan anses nödvändigt. Således omfattar inte bestämmelsen innehav av teckningarna i 

fråga, efter en tolkning av bestämmelsens förenlighet med RF.68  

 

I en vägledande dom från år 2013 tar HD återigen fasta på proportionalitetsprincipen, denna 

gång i egendomsskyddet. Målet handlar om en om markanvisningsförrättning enligt 

minerallagen (1991:45) (MinL). En gruva där bearbetningskoncession beviljats ansökte om 

markanvisning på två fastigheter innan miljötillstånd enligt miljöbalken beviljats. I en 

markanvisningsförrättning beslutade bergmästaren om markanvisningen avseende en 

utbyggnad av ett redan befintligt sandmagasin på stora delar av två närliggande fastigheter. I 

förrättningsbeslutet angavs markanvisningen vara gällande tills vidare och så länge 

bearbetningskoncessionerna var gällande samt att ersättning för intrånget fastställdes. En av 

frågorna i målet var huruvida beslutade markanvisningen stred mot egendomsskyddet i artikel 

                                                 
64 Bengtsson, s. 22–23; Vannebäck & Brännström, s. 72. 
65 Prop. 1969:128, Del B, s.12–13; Vannebäck & Brännström, s. 72; Bengtsson, 2014, s. 22-23; Se även kap. 3.1, 

Äganderätten i Sverige från tidigt 1900-tal till 2000-talets början. 
66 NJA 2012 s. 400. 
67 NJA 2012 s. 400, p. 13 – 20. 
68 NJA 2012 s. 400, p. 24. 
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1 i första tilläggsprotokollet till EKMR eller i 2 kap. 15 § RF. HD fann att MinL saknar 

bestämmelser om en allmän intresseavvägning, en proportionalitetsbedömning, som 

exempelvis återfinns i 2 kap. 12 § expropriationslagen (1972:719) (ExprL). En bedömning 

ansågs därför av HD nödvändig, sett till praxis från Europadomstolen, även om det fanns ett 

starkt allmänt intresse som motiverade ingreppet. En avvägning måste därför göras mellan det 

allmänna intresset och den enskildes intresse och åtgärdens genomförande får inte ske på ett 

sådant vis att den innebär en oskälig börda för den enskilde.69 Beträffande denna fråga gjorde 

därför HD bedömningen att gruvnäring är betydande för Sveriges ekonomi och att ett 

ianspråktagande av mark för gruvnäring således utgör ett sådant allmänt intresse som medger 

inskränkningar. Därefter gjordes en bedömning i det enskilda fallet, en 

proportionalitetsbedömning, kring huruvida tvångsförfogandet markanvisningen i fråga skulle 

innebära motiverades av allmänintresset.70 HD fann åtgärden förenlig med både EKMR och 

egendomsskyddet i RF.71  

 

Avgörandet är prejudicerande i den bemärkelse att HD inte stannar med att konstatera 

förrättningens förenlighet med MinL, även om minerallagen ansetts förenlig med 

egendomsskyddet vid översynen år 1994 med anledning av inkorporeringen av EKMR. HD 

går därefter vidare genom att utföra en separat proportionalitetsbedömning avseende den 

enskilda åtgärdens förenlighet med egendomsskyddet.72  

 

En annan dom som skildrar RF ökade betydelse handlar om ett fiskeförbud som meddelades 

och begränsade fisket i Torne älvs fiskeområde. Rådighetsinskränkningen som fiskeförbudet 

innebar för yrkesfiskarna som hade fiskerätt var betydande i förhållande till värdet av 

fastighetens berörda del. Frågan i målet var därför om bestämmelsen i 2 kap. 15 § RF 

uttrycker en allmän rättsgrundsats som i vissa fall ger rätt till ersättning för 

rådighetsinskränkningar.73  

 

Utgångspunkten i 2 kap. 15 § 2 st. RF är att rådighetsinskränkningen inte grundar en direkt 

ersättningsskyldighet. Trots detta ansåg HD att 2 kap. 15 § 2 st. RF ger uttryck för en allmän 

rättsgrundsats om rätt till ersättning vid rådighetsinskränkningar i vissa fall. I de fall där lag 

                                                 
69 NJA 2013 s. 350, p. 11, p. 12, p. 16. 
70 NJA 2013 s. 350, p. 13 - 17. 
71 NJA 2013 s. 350, p. 18 - 19.  
72 Brännström & Vannebäck, 2018, s. 75; Åström, 2015, s. 47. 
73 NJA 2014 s. 332, s. 5. 
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medger en rådighetsinskränkning, men inte ger någon vägledning gällande ersättning av 

ingreppet, ska en motsvarande proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet göras. Således 

kan ett skadestånd grundas direkt på RF. En rådighetsinskränkning som grundas på 

miljöskyddsskäl kan dock normalt inte göras gällande.74 Men om rådighetsinskränkningen är 

utom den enskildes kontroll och drabbar denne särskilt hårt så kan en ersättnings utgå med 

hänsyn till den enskilde, även om rådighetsinskränkningen beror på säkerhetsskäl, miljö- och 

hälsoskydd enligt 2 kap. 15 § 3 st. RF. Förutsättningen för att ersättning ska utgå är då att 

inskränkningen i fråga avsevärt försvårat den pågående markanvändningen eller medfört 

betydande skada.75 Med hänsyn till de enskilda fiskarnas intressen fann HD staten skyldig att 

betala ersättning för rådighetsinskränkningen fiskeförbudet innebar.76  

 

I ett avgörande som meddelats samma dag konstaterar HD att staten är skyldig att betala 

skadestånd till en person som fått sitt medborgarskap ofrivilligt avregistrerat av 

Skattemyndigheten. 77 Det saknas bestämmelser som ger den enskilde rätt till ersättning vid en 

överträdelse av 2 kap. 7 § 2 st. RF. Utgångspunkten i svensk rätt är att lagstöd krävs att 

grunda rätt till ersättning för ideell skada men HD ansåg att övervägande skäl fanns för att ett 

ideellt skadestånd ändå skulle kunna dömas ut. 78  Skadeståndet för överträdelsen av den 

grundlagsstadgade rättigheten till medborgarskap bestämdes enligt en skönsmässig 

bedömning, liksom ersättning för annan ideell skada. Eftersom att det rörde sig om en 

överträdelse som över en lång tid fråntagit personen en grundläggande rättighet bestämdes 

skadeståndet till 100 000 sek.79 I dessa två mål synliggörs den ökade betydelsen RF fått vid 

rättstillämpning när HD uttalar att överträdelser av de grundlagsskyddade rättigheterna kan 

innebära en skadeståndsskyldighet för staten baserat på RF.80  

 

2.6 Proportionalitetsprincipen i FL 

I och med medlemskapet i EU och inkorporeringen av EKMR har Högsta 

förvaltningsdomstolen genom prejudiciella domar utvecklat en allmän 

proportionalitetsprincip i svensk rätt som fått ett vidare tillämpningsområde. 

Proportionalitetsprincipen genomsyrar därför beslut såväl som andra olika former av 

                                                 
74 NJA 2014 s. 332, p. 18 – 19. 
75 NJA 2014 s. 332, p. 20. 
76 NJA 2014 s. 332, p. 24. 
77 NJA 2014 s. 323. 
78 NJA 2014 s. 323, p. 9. 
79 NJA 2014 s. 323, p. 10 – 12.  
80 Åhman, 2015, s. 47, 103;  
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ingripanden från det allmännas sida. Även om det i praxis främst är frågor om 

markanvändning som aktualiseras avses proportionalitetsprincipen omfatta alla 

förvaltningsområden. Sedan i juli år 2018 kommer proportionalitetsprincipen till uttryck i 5 § 

3 st. förvaltningslagen(2017:900) (FL) som är en helt ny bestämmelse.  Genom införandet av 

bestämmelsen markeras tydligt Sveriges åtaganden enligt Europarätten tydligt för domstolar 

såväl som förvaltningsmyndigheter och enskilda, ett införande som tillstyrktes av LMM.81 FL 

är subsidiär till övrig lagstiftning och således ska lex specialis beaktas. Lagstiftarens lyfter 

dock 5 § FL som tillämplig i stort vad gäller all förvaltning och de åtaganden som 

proportionalitetsprincipen även innebär via Europarätten och 2 kap. 15 § RF poängteras i 

förarbetet. 82  Dock framhålls det i förarbetet att ”Bestämmelsen ska inte tolkas alltför 

vidsträckt. Avsikten är därför t.ex. inte att ställa något krav på myndigheterna att i detalj väga 

en från allmän synpunkt angelägen åtgärd mot varje tänkbart motstående enskilt intresse. 

Bestämmelsen tar inte heller sikte på balansen mellan motstridiga allmänna intressen.”83 

 

Regeringen menade att en kodifiering av proportionerlighetsprincipen har många fördelar. Det 

är dels ett förtydligande för förvaltningsmyndigheter att åtgärder i det allmännas intresse inte 

får vidtas utan ett beaktande av motstående enskilda intressen. Om ett allmänt krav upp på att 

en proportionalitetsbedömning ställs upp till en början i första instans innebär detta 

förbättrade förutsättningar för en omsorgsfull handläggning, materiellt riktiga beslut och färre 

överklaganden. Dessutom erhåller den enskilde förbättrade möjligheter att bevaka sina 

intressen redan från första instans.84  

 

Ett övergripande syfte med införandet av bestämmelsen, som även innebär en kodifiering av 

legalitets- och objektivitetsprincipen, är att säkerställa att myndigheternas samtliga beslut är 

både väl underbyggda och korrekta samt att färre överklaganden sker i onödan. En direkt följd 

av införandet blir därför att kommunicerings- och motiveringsplikten utvidgas. I förarbetet 

uttalas att den ökade arbetsbelastningen som den utökade kommunicerings- och 

motiveringsplikten förväntas medföra kommer att uppvägas av att handläggningen med 

överklagade beslut sannolikt kommer att minska något.85  

 

                                                 
81 Prop. 2016/17:180, s. 62. 
82 Prop. 2016/17:180, s. 26–64; Jmf Prop. 2016/17:170, s. 37–38. 
83 Prop. 2016/17:180, s. 290. 
84 Prop. 2016/17:180, s. 62. 
85 Prop. 2016/17:180, s. 281 – 282. 
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2.7 Sammanfattande analys 

Således har grundlagsreformen medfört att rättighetskatalogen i RF ökar alltmer i betydelse i 

svenskrätt genom ställningstaganden i praxis. 86  Egendomsskyddets genomslagskraft har 

succesivt stärkts genom tillämpning av proportionalitetsprincipen. Rättsutvecklingen är även 

vägledande kring just handläggningen och avvägningarna. Ett ingrepp i äganderätten kan 

därför inte numera ske med hänvisning till ett angeläget allmänt intresse, utan måste 

efterföljas av en proportionalitetsbedömning av ingreppet i det enskilda fallet. Oavsett hur 

angeläget det allmänna intresset ter sig och hur självklar utfallet förefaller är det inte ett steg 

som går att hoppa över.87 Att det finns ett större tolkningsutrymme, margin of appreciation, 

vad gäller samhällsplanering påverkar såldes bara att definitionen av det allmänna intresset. 

Det är proportionalitetsbedömningen ger svar på huruvida ett beslut är förenligt med det 

konstitutionella egendomsskyddet. 88  Att detta förtydligas genom 5 § FL är en viktig 

markering. Huruvida det är tillräckligt för att säkerställa att proportionalitetsprincipen och 

subsidiaritetsprincipen får genomslag när egendomsskyddet aktualiseras är däremot tveksamt. 

Men bestämmelsen i 5 § FL leder till en ökad fokus på den positiva förpliktelse som 

ratificeringen av EKMR innebär för exempelvis statliga myndigheter som LMM och 

proportionalitetsprincipen.89          

 

3 Egendomsskyddet genomslag vid tillämpning av FBL 
 

Även i mål som rör fastighetsbildningsåtgärder har grundlagsreformen lett till en utveckling 

av egendomsskyddet i förhållande till FBL.90 

 

Nedan redovisas därför utvecklingen av synen på äganderätten i Sverige och en redovisning 

av hur egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen succesivt fått genomslag vid 

tillämpning av FBL och ett avgörande angående ändamålstolkningar och legalitetsprincipen 

tillämpning. Detta belyses därför genom en redogörelse av praxis, i vissa mål från flera olika 

instanser, för att vissa på hur argumentationen, lagtolkning och avvägningarna förändrats över 

tid.  

 

                                                 
86 Brännström & Vannebäck, 2018, s. 72; Åhman, 2015, s. 41, 48, kap. 7.1; Brännström, 2017, kap. 2.4.    
87 NJA 2013 s. 350, se referat kap. 2.5. 
88 Se kap. 2.2, Proportionalitetsprincipen i Europarätten. 
89 Se kap. 2.3, Dubbla förpliktelser; Se kap. 2.6, Proportionalitetsprincipen i FL. 
90 Jmf. Exv. NJA 1996 s. 110 med T 1523–17. 
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3.1 Äganderätten i Sverige från tidigt 1900-tal till 2000-talets början  

Under 1900-talet förändrades synen på äganderätten mycket och den enskilde 

fastighetsägarens rådighet och rätt till egendom har stärkts succesivt.  

 

Under 1920-talet blossade diskussionen om äganderätten upp för att sedan fortgå under 

århundradet. Företrädare för rättspositivism, och då särskilt uppsalaskolan, förnekade absoluta 

rättigheter och därför också äganderätten. Senare kom ett mer funktionellt äganderättsbegrepp 

bestående av rättsverkningar som i sin tur gav upphov till sakrättsliga befogenheter kom att 

accepteras.91 Under efterkrigstiden kodifierades naturrättsliga normer om mänskligt beteende 

och transnationella rättighetskataloger i form av konventioner, såsom EKMR, skapades.92  

 

Vid införandet av FBL år 1970 förelåg en annan syn på äganderätten. Lagstiftningens syfte 

var att uppnå kontroll över fastighetsindelningen och därmed fastighetskrediten, minska 

rättsförluster kopplade till fastigheten samt att hindra godtyckliga och produktionshämmande 

fastighetsbildningsåtgärder. Således är huvudsyftet med FBL att uppnå rationell 

markanvändning ur allmän synpunkt, även om fastighetsbildning är ett verktyg för de 

enskilda att förändra fastigheter.93 Nuvarande regeringsform och en rättighetskatalog infördes 

först fyra år efter att FBL infördes, år 1974, och vid tiden för införandet innebar 

rättighetskatalogen ett svagare skydd än dagens.94 Inkorporeringen av EKMR i svensk rätt 

och grundlagsreformen år 2010 är den största förändringen sedan nuvarande RF infördes och 

ändringarna, som numera medger normprövning visar på en rättsutveckling där 

rättighetsskyddet utvecklades i praxis.95 

  

3.2 Egendomsskyddet vid förrättningar som skett tvångsvis 

Denna rättsutveckling blir tydlig när man jämför avgöranden som behandlar tillämpning av 

bestämmelserna i FBL vid förrättningar som varit tvångsvis. 

 

I NJA 1996 s. 110 hade en fastighet med stuteriverksamhet ansökt om att ändra ett servitut på 

en närliggande fastighet i enlighet med 7 kap. 4 § FBL. Det då befintliga servitutet gav den 

tjänande fastigheten rätt att nyttja en grusväg för att komma till en träningsanläggning som 

                                                 
91 Sundell, 2007, s. 79–80; Schultz, SvJT, 2011, s. 991-2011.  
92 Schultz, 2015, s. 101. 
93 Prop. 1969:128, del B, s. 12–13. 
94 Brännström & Vannebäck, 2018, s. 72; Åhman, 2015, s. 35.  
95 Åhman, 2015, s. 37. 
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var belägen på ett annat skifte. Ändringen av servitutet avsåg en ändrad dragning av vägen 

samt att underlaget på vägen fick anpassas till grus lämplig för hästarnas hovar. Ägaren till 

den tjänande fastigheten motsatte sig ändringen av servitutet eftersom att det skulle innebära 

en olägenhet av betydelse för den tjänande fastigheten. Vägen skulle inte kunna användas för 

utdrivning av massaved efter avverkning utan att skada den tilltänkta vägkonstruktionen. Det 

intensiva framförandet av travhästar på servitutsvägen skulle ske på daglig basis intill garage- 

och verkstadsbyggnader på den tjänande fastigheten. Uppställningsplatsen avsedd för fordon 

utanför byggnaderna skulle därför inte kunna nyttjas optimalt.96 

 

Såväl fastighetsbildningsmyndigheten, fastighetsdomstolen samt Hovrätten fann att ändringen 

av servitutet var av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten samt att den olägenhet 

ändringen medförde inte var en olägenhet av betydelse för tjänande fastighet. I HD gjorde 

domstolen samma bedömning, en ändring av servitutet kunde ske tvångsvis sett till 

bestämmelsen och uttalanden i förarbeten.97 Sedan gick domstolen vidare för att undersöka 

huruvida de då relativt nya ändringarna i egendomsskyddet medfört att reglerna om 

tvångsförfoganden i FBL skulle tillämpas restriktivare, vilket lyfts i doktrin.98 Detta eftersom 

att skyddet även kommit att omfatta inskränkningar i användningen av mark och byggnader. 

En förutsättning för tillåtligheten är att syftet är att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

HD fann dock att betydelsen av bestämmelsen, enligt dåvarande lydelse i 2 kap. 18 § RF 

SFS 1994:1468, saknade inverkan vid tillämpning av FBL och att grundlagsändringen inte 

påverkat tillämpningen av FBL. Domstolen ansåg detta eftersom att det grundläggande syftet 

med FBL är att åstadkomma en så ändamålsenlig användning av fast egendom som möjligt. 

Sedan hänvisar HD vidare till ett förarbetsuttalande från tiden för grundlagsändringen där det 

uttalades att ”även tvångsvis överföring av fast egendom vid fastighetsreglering till förmån 

för enskilt intresse kan tjäna angelägna allmänna intressen (prop. 1993/94:117 s. 49)” samt att 

inga följdändringar hade ansetts nödvändiga vid grundlagsändringen. 99 Med denna 

ändamålstolkning av förarbetena sätter domstolen punkt för diskussionen i doktrin angående 

en restriktivare tillämpning genom att konstatera att grundlagsändringen inte påverkade 

tillämpningen av FBL vid tvångsförfoganden.100  

 

                                                 
96 NJA 1996 s. 110. 
97 NJA 1996 s. 110. 
98 NJA 1996 s. 110, s. 117; Bengtsson, 1994, s. 923; prop. 1993/94:117, s. 49. 
99 NJA 1996 s. 110, s. 117; prop. 1993/1994:177 s. 16. 
100 NJA 1996 s. 110 s. 117. 
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I NJA 2004 s. 106 var frågan om en fastighetsreglering avseende samfälld mark var förenlig 

med bestämmelserna i 3 och 5 kap. FBL samt huruvida fastighetsregleringen i fråga innebar 

att FBL utnyttjades otillbörligt av sökanden för expropriativt ändamål. Samfälligheten på ca 

16 ha samägdes av två angränsande fastigheter. En skogsfastighet bebyggd med bostadshus 

ägde 25% av andelarna i den samfällda marken. Resterande 75% av andelarna tillhörde en 

angränsande gatu- och parkfastighet som ägdes av kommunen. Den samfällda marken bestod 

i huvudsak av skogsmark men även en grustäkt, viss inägomark och en av kommunen 

utnyttjad vattentäkt. 101  Efter beslut av LMM reglerades skogsmark från den samfällda 

fastigheten till den angränsande skogsfastigheten medan grus- och vattentäkten, inägomarken 

och resterande skogsmark överfördes till den intilliggande kommunalägda fastigheten. 

Kommunens ansökan om fastighetsreglering aktualiserades efter att en 

ledningsrättsförrättning avseende den kommunala vattenförsörjningen lett till problematik i 

samägandet av den samfällda fastigheten. I avgörandet gör samtliga instanser endast en 

prövning kring bestämmelserna i 3 och 5 kap. FBL och finner att åtgärden är förenlig med 

bestämmelserna i FBL genom att tillämpa 3 kap. 9 § FBL. Avseende huruvida FBL används 

otillbörligt i expropriativt ändamål lutar sig HD på uttalanden i förarbeten, daterade till 

reformen av FBL under 1970-talet och således före inkorporeringen av EKMR och 

Europadomstolens avgörande i målet Sporrong - Lönnroth, och finner att det saknas grund att 

betrakta fastighetsbildningsåtgärden som ett otillbörligt utnyttjande av FBL. Detta eftersom 

intentionen med FBL förvisso är att de enskilda intressena ska stå i förgrunden men att det 

finns vissa situationer där det allmännas intressen blir väldigt starka. När stat och kommun 

uppträder som fastighetsägare likställda med privata rättssubjekt kan de speciella intressen 

kommunen har tillåtas slå igenom och tillmätas betydelse.102 Således undersöker HD endast 

åtgärdens förenlighet med FBL i avgörandet. RF och egendomsskyddet nämns inte i någon 

instans.  

 

Några månader senare uttalar dock HD att ändamålstolkningar inte är lämpliga i mål där 

lagstiftning som medger ianspråktagande av egendom i strid med egendomsskyddet i 

avgörandet NJA 2004 s. 336. I målet var frågan huruvida LL var tillämplig i målet sett till 

legalitetsprincipen. Ett telebolag hade ansökt om ledningsrätt på en fastighet för att anlägga en 

basstation, som fysiskt sett saknade en förbindelse med ledningsnätet. Efter en språklig analys 

av tillämplig bestämmelse i LL fann HD att det varken fanns stöd i lagtext eller i förarbeten 

                                                 
101 NJA 2004 s. 106, s. 120. 
102 NJA 2004 s. 106, s. 126. 
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att en sådan basstation skulle innefattas i begreppet ledning eller tillbehör till ledning.103 

Frågan var då om LL kunde tillämpas analogt eller genom en ändamålstolkning i målet. HD 

lyfter egendomsskyddet i EKMR och dess krav på stöd i lag. Lagstiftningen måste vara så 

precist utformad att ingreppet i fråga är förutsebart. Därför bör inte en lagstiftning som 

medger ingrepp i äganderätten tolkas extensivt.104  

 

I ett beslut från Svea hovrätt år 2004 överfördes ett område detaljplanerat för bland annat 

golfändamål ca 11,5 ha jordbruksmark tvångsvis från en fastighet till en annan fastighet med 

golfbana i syfte att utöka verksamheten. Ägaren av fastigheten med jordbruksmarken motsatte 

sig fastighetsbildningsåtgärdens förenlighet med FBL, 2 kap. 18 § RF SFS 1994:1468, EKMR 

samt åberopade proportionalitetsprincipen. Fastighetsägaren menade att avgörandet i NJA 

2004 s. 336 var prejudicerande och innebar hinder för fastighetsregleringen i fråga. Såväl 

fastighetsdomstolen och Svea hovrätt fann fastighetsbildningsåtgärden förenlig med FBL 

såväl som det konstitutionella egendomsskyddet, proportionalitetsprincipen och EKMR med 

hänvisning till NJA 1996 s. 110. Båda instanser fann att avgörandet i NJA 2004 s. 336 

saknade betydelse för bedömningen i det aktuella målet och således inte var tillämpligt utan 

utförligare motivation.105 Detta var fyra år efter grundlagsreformen år 2010.  

 

I ett avgörande från MÖD i mål F 238–14 fann domstolen att en tvångsreglering mellan en 

skogsfastighet och en bostadsfastighet var förenlig med FBL och att den sökta åtgärden ledde 

till en förbättring av bostadsfastigheten, en nettovinst, som motiverade åtgärden. MÖD 

beaktar här endast bestämmelserna i FBL och det konstitutionella egendomsskyddet omnämns 

inte i någon instans.106 Huruvida avgörandet NJA 1996 s. 110 hade en prejudicerande effekt 

som påverkade avgörandet i MÖD mål F 238–14 är oklart. Dock låg all fokus i målet på 

bestämmelserna i FBL. 

 

Tydligt i den praxis som fanns var dock att vid tvångsöverföringar som aktualiserar FBL så 

stannade HD och MÖD vid lämplighetsbedömningar enligt 3 och 5 kap. FBL. Avgörandet i 

NJA 1996 s. 110 var vägledande och någon proportionalitetsbedömning aktualiserades inte 

vid tvångsregleringar enligt FBL, fram till nyligen.107  

                                                 
103 NJA 2004 s. 336, s. 343. 
104 NJA 2004 s. 336, s. 345. 
105 Svea hovrätts beslut 2004-11-08, mål Ö 710–04. 
106 MÖD, beslut 2014-12-11 i mål F 238–14. 
107 Brännström & Vannebäck, 2018, s. 74. 
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I ett mål gällande en tvångsöverföring av mark har HD meddelat ett avgörande där 

förrättningen ställs in. Anledningen är att åtgärden kommer i konflikt med egendomsskyddet i 

RF. 108  Målet rör en fastighet med en parklikande trädgård som ligger mellan två 

bostadsfastigheter, därav referensen ”parkfastigheten”. Parkfastigheten utgjorde tidigare 

allmän platsmark men utgör i dagsläget kvartersmark och är därför belagd med 

byggnadsförbud och har köpts upp av ägaren till en intilliggande fastighet. Fastighetsägarna 

till den andra intilliggande fastigheten ansökte om inreglering av viss mark från 

parkfastigheten hos LMM. Sökande fastighetsägarnas syfte med åtgärden vara att förbättra 

trafiksituationen på den intilliggande fastigheten eftersom de ville erhålla mer utrymme för att 

parkera och vända fordon. Ett servitut ger sedan tidigare sökande fastighetsägare rätt till 

utfartsväg på parkfastigheten, varför utfartsvägen redan löper på parkfastigheten. LMM 

beslutade om marköverföring av 210 m2 från parkfastigheten till intilliggande fastighet. 

Ägaren till parkfastigheten motsatte sig marköverföringen och överklagade beslutet till 

MMD. I en mellandom ansåg MMD att marköverföringen inte var nödvändig och att 

förbättringsvillkoret i 5 kap. 5 § FBL därmed inte uppfylldes. Beslutet ställdes därför in 

avseende begärda marköverföring.109  

 

Fastighetsägarna som ansökt om åtgärden överklagade avgörandet till MÖD och anförde att 

MMD tolkat förbättringsvillkoret fel. Detta eftersom att det inte framgår av varken lag eller 

förarbeten att den ansökta åtgärden måste vara nödvändig för att förbättringsvillkoret enligt 5 

kap. 5 § 1 st. FBL ska anses uppfyllt. Fastighetsägarna menade att det inte fanns något som 

talar för att FBL ska ges en restriktivare tillämpning än vad som framgår i lag, förarbete eller 

praxis enligt NJA 1996 s. 110.110  Ägaren av parkfastigheten motsatte sig en ändring av 

avgörandet och anförde att sökandes tillgång till allmän väg redan tillgodosågs genom en 

ändamålsenlig åtgärd och att fastighetsreglering således inte var en lämplig åtgärd enligt 3 

kap. 1 § FBL. Vidare anförde ägaren att grundlagsreformerna, inkorporeringen av EKMR i 

svensk rätt och det stärkta egendomsskyddet i förhållande till det faktum att FBL instiftades 

på 1970-talet innebär att lag och förarbeten måste tolkas i ljuset av senare tillkomna lagar och 

de ändrade rättsförhållandena.111  

 

                                                 
108 T 1523–17. 
109 T 1523–17, s. 2-3. 
110 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 1. 
111 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 2-3. 
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MÖD tar i sina domskäl först ställning till huruvida förbättringsvillkoret är uppfyllt och finner 

att det inte krävs att den sökta åtgärden är nödvändig. Förbättringskravet innebär enligt MÖD 

att förbättringen inte kan åstadkommas på annat sätt än genom åtgärden. Således är 

fastigheten i fråga och de yrkanden som framställs av betydelse för förbättringsvillkoret. 

Förbättras fastigheten efter åtgärden uppfylls villkoret, oavsett fastighetens lämpliga 

utformning före eller efter åtgärden. Däremot uttalar domstolen att beaktande av andra 

intressen som sakägare kan ha enligt exempelvis enligt bestämmelserna i 5 kap. 6, 8 §§ FBL 

kan leda till att 3 kap. 1 § FBL tillämpas. Detta skulle exempelvis vara fallet om åtgärden 

innebär att alltför mycket mark överförs. Åtgärden skulle i så fall inte längre vara 

ändamålsenlig vilket 3 kap. 1 § FBL kräver, enligt MÖD. MÖD ansåg likt LMM, att åtgärden 

i fråga skulle förbättra fastigheten och att förbättringsvillkoret således var uppfyllt.112      

 

Sedan gick MÖD vidare för att ta ställning till huruvida marköverföringen i fråga strider mot 

egendomsskyddet i RF och EKMR. Detta även med beaktande av NJA 2013 s. 350 och 

ställningstagandet HD hade i NJA 1996 s. 110, avseende huruvida FBL ska tillämpas i 

förhållande till de då ändrade rättsförhållandena.113 MÖD lyfte här det faktum att uttalandet i 

förarbetet som HD tog fasta på i NJA 1996 s. 110 även avsåg flera lagar däribland MinL som 

HD i NJA 2013 s. 350 fann saknade erforderlig proportionalitetsbedömning i förhållande till 

egendomsskyddet i RF och EKMR. MÖD ansåg i målet därför att en bedömning av 

allmänintresset i förhållande i det enskilda fallet var nödvändig. Eftersom att FBL inte 

möjliggör en sådan prövning, var en särskild prövning påkallad.114  

 

I syfte att klargöra vad som kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse konstaterar MÖD 

att det framgår i förarbeten till RF att det ska vara möjligt att tvångsvis ianspråkta annans 

egendom till förmån för en annan enskild. Exempelvis för att anordna en lämplig utfartsväg 

när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Vad som är ett angeläget allmänt 

intresse ska sedan avgöras utifrån vad som kan anses acceptabelt i ett demokratiskt 

samhälle.115 Således fann MÖD att en fastighetsreglering som sker tvångsvis till förmån för 

ett enskilt intresse även kan uppfylla ett bakomliggande allmänt intresse. Enligt MÖD skulle 

ett allmänt intresse vara att tillskapa fastigheten egenskapskrav som man normalt sett kan 

förvänta sig av en fastighet av ett särskilt slag. Exempel på ett sådant egenskapskrav skulle 

                                                 
112 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 4. 
113 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 5. 
114 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 7-8. 
115 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 8; prop. 1993/94:117, s. 16, 48. 
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kunna vara att kunna nå en bostadsfastighet i en tätort med olika fordon. Styrkan i det 

allmänna intresset ökar då rimligtvis enligt MÖD i förhållande till hur ingripande åtgärden är, 

exempelvis om tvångsåtgärden avser en marköverföring eller ett servitut. Att generellt anse 

att det allmänna intresset representeras i FBL i stort skulle urvattna egendomsskyddet anser 

MÖD i målet.116 Eftersom att det redan innan åtgärden fanns rätt till infart säkrad via servitut 

och utrymme att både parkera och vända personbilar på fastigheten ansåg MÖD att det 

allmänna intresset inte var tillräckligt starkt för att motivera ett sådan ingripande åtgärd som 

en marköverföring tvångsvis skulle innebära. Ingen av bestämmelserna 5 kap. FBL möjliggör 

att egendomsskyddet fullständigt vägs in i bedömningen. Således fann MÖD att beslutet kom 

i konflikt med både EKMR och egendomsskyddet i RF och därför inte borde tillåtas.117 I 

målet var domstolen skiljaktig. Två av ledamöterna ansåg att bestämmelserna i 3 och 5 kap 

FBL innebär att egendomsskyddet tillvaratas, således fann de likt i NJA 1996 s. 110 att FBL 

är förenlig med egendomsskyddet. Eftersom åtgärden uppfyller de krav som ställs på åtgärden 

enligt FBL ansåg de två skiljaktige att avgörandet från MMD skulle upphävas och det beslut 

LMM tagit fastställas. 118  En överklagan av avgörandet till HD tilläts av MÖD av den 

anledning att det vore av vikt för rättstillämpningen med en prövning i högre rätt.119   

 

Avgörandet överklagades till HD och beviljades prövningstillstånd. I ett yttrande inför 

prövningen i HD lyfter LMM den efterfrågan Lantmäteriverket(LMV) gjorde i ett 

remissyttrande på fri- och rättighetskommitténs delbetänkande införlivandet av EKMR, SOU 

1993:40. I remissyttrandet efterfrågade LMV ett förtydligande av den praktiska innebörden av 

ett angeläget allmänt intresse. Detta eftersom att det vid tvångsvis överföring av mark kan 

framträda tydliga privata intressen vid sidan om allmänna intressen. 120  Fri- och 

rättighetskommitténs uppfattning var att FBL ”inte står i strid med vad som kan anses främja 

ett angeläget allmänt intresse, samt betonade att förändringar i fastighetsindelning och 

rättigheter som sker med stöd av bestämmelserna om tvångsvis reglering är delar i en 

anpassning av samhällets markresurser till samhällsutvecklingen”.121 Vidare lyfter LMM i sitt 

yttrande till HD att de vidhåller sin bedömning i beslut i ärendet, M14919, avseende 

egendomsskyddet och FBL. Detta eftersom att LMM anser att det finns ett gediget stöd i 

                                                 
116 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 9. 
117 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 9- 10. 
118 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 10-12. 
119 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 10. 
120 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 8. 
121 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 8. 
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uttalanden i förarbeten och praxis, särskilt NJA 1996 s. 110.122 LMM anför att bedömningen i 

fråga grundas på det faktum att ett effektivt utnyttjande av marktillgångar är ett angeläget 

allmänt intresse. Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen är det grundläggande 

syftet med FBL och resultatet i form av ändamålsenlig markanvändning leder till att detta 

angelägna allmänna intresse upprätthålls. Genom de avvägningar som aktualiseras i 3 och 5 

kap. FBL, och då särskilt 5 kap. 4, 5, 8 §§ FBL, så ansåg LMM att en tillräcklig prövning av 

de krav på allmänintresse som det konstitutionella egendomsskyddet i RF och EKMR 

uppställer genomförts och åtgärden var att anse som tillåten.123  

 

LMM anförde vidare att även om avvägningen kommer fram tydligare i exv. ExpL, 

anläggningslagen(1973:1149), ledningsrättslagen(1973:1144) och i 8 kap. FBL så innebär det 

inte att avvägningen i 3 och 5 kap. FBL är otillräcklig. Även om det inte går att utesluta att 

införandet av en bestämmelse med en lydelse motsvarande dessa skulle leda till en 

restriktivare tillämpning så är det en fråga att lämna därhän till lagstiftaren. Sammantaget har 

åtgärden i fråga prövats på ett tillfredställande sätt sett från uttalanden i förarbeten och NJA 

1996 s. 110 ur rättssäkerhetssynpunkt. LMM anser att en prövning av åtgärdens 

proportionerlighet särskilt, som MÖD gör, innebär ett paradigmskifte. Förvisso anser LMM 

att avgörandet som avkunnats leder till en ökad förutsägbarhet, men en sådant paradigmskifte 

sker lämpligen enligt LMM genom lagstiftning och inte via praxis. Således påtalar LMM ett 

trängande behov att HD i sitt avkunnande klargör hur tvångsregleringar enligt FBL ska 

handläggas.124       

 

HD övervägde förutsättningarna för en tvångsvis marköverföring vid en fastighetsreglering. 

En av frågorna i målet var huruvida prövningen i FBL uppfyller de krav på en 

proportionalitetsbedömning som det konstitutionella egendomsskyddet i RF och EKMR 

ställer.125 HD ändrade avgörandet som MÖD meddelat. Ändringen innebär att åtgärden bara 

anses i konflikt med det konstitutionella egendomsskyddet i RF, inte EKMR.126  

 

Efter en tolkning enligt ordalydelsen av förbättringsvillkoret finner HD att det varken av 

lagtext eller förarbeten framkommer att förbättringen av fastigheten behöver vara nödvändig 

                                                 
122 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 13. 
123 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 13 - 14. 
124 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 15. 
125 T 1523–17, p. 7. 
126 T 1523–17, domslut. 
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enligt 5 kap. 5 § 1 st. FBL.  Syfte behöver således inte vara nödvändigt, däremot krävs det att 

åtgärden är nödvändig för att åstadkomma förbättringen.127 Efter en genomgång av i målet 

tillämpliga bestämmelser i FBL konstaterar HD att det inte finns någon bestämmelse om en 

allmän intresseavvägning vid marköverföring genom fastighetsreglering.128 HD poängterar 

sedan att bestämmelsen i 2 kap. 15 § 1 st. RF i huvudsak fick sin lydelse vid inkorporeringen 

av EKMR och att det är ett krav på att tvångsförfoganden ska tillgodose angelägna allmänna 

intressen. Detta villkor som är sammankopplat med egendomsskyddet i EKMR. Enligt praxis 

från Europadomstolen måste ingrepp i någons egendom vara proportionerligt. Detta är ett 

krav även om det finns ett allmänt intresse som skulle kunna motivera ingreppet. Efter en 

proportionalitetsbedömning får därför inte ett ingrepp innebära en oskälig börda för den 

enskilde uttalar HD och hänvisar till NJA 2013 s. 350.129  

 

HD tog sedan upp slutsatserna i förarbetena som gjordes i samband med inkorporeringen av 

EKMR, som redovisade slutsatsen att FBL var förenliga med EKMR och inte i behov av 

följdändringar på grund av inkorporeringen. Sedan redogör HD för den slutsats som därav 

drogs i NJA 1996 s. 110 kring tillämpningen av FBL sedan inkorporeringen av EKMR.130   

 

Därefter uttalar HD att en proportionerlighetsbedömning ska göras i varje enskilt fall med 

hänsyn till EKMR genom att redogöra för etablerad praxis från såväl Europadomstolen och 

svensk rätt. 131  Vidare uttalar HD att samma princip gäller av det konstitutionella 

egendomsskyddet i RF.  

 

HD hänvisar därför till bland annat NJA 2014 s. 332, NJA 2014 s. 323132, NJA 2017 s. 999 

och NJA 2017 s. 503 för att visa på den konkreta inverkan som de grundlagsstadgade fri -och 

rättigheterna i 2 kap. RF har fått i rättstillämpningen.133  

 

NJA 2017 s. 999 handlade om en ansökan om särskild handräckning. I målet hade ägaren till 

en tjänande fastighetsägare sökt att förändra dragningen avseende ett avtalsservitut från 1930-

                                                 
127 T 1523–17, p. 12. 
128 T 1523-17, p 8-13. 
129 T 1523-17, p. 15-17. 
130 T 1523-17, p. 18-20; Prop. 1993/94:116, s. 16, 49; SOU 1993:40, Del A, s. 64, 90, 235.  
131 T 1523–17, p. 20; Se kap. 2.4, Proportionalitetsprincipen i förhållande till egendomsskyddet; James and 

others v. the United Kingdom, § 50; Skibińscy v. Poland, § 87; NJA 2013 s. 350.  
132 Se referat i kap. 2.5, RF och proportionalitetsprincipens tillämpning i praxis, ang. ersättningsskyldighet vid 

fiske i Torne älv, NJA 2014 s. 332, och förlorat medborgarskap, NJA 2014 s. 323. 
133 T 1523–17, p. 21. 
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talet. Servitutet avsåg rätt att använda en enskild väg på den tjänande fastigheten som 

utfartsväg. Eftersom att ägarna till härskande fastigheten inte godtog den faktiska dragningen 

som ändringen av servitutet medförde grävde ägaren till tjänande fastighet av den enskilda 

vägen. För att försöka återställa besittningen ansökte ägarna till härskande fastigheten om 

särskild handräckning. HD prövar i målet om den rubbade besittningen kan medföra att krav 

om återställande av vägen och finner att en proportionalitetsbedömning ska göras. 

Anledningen till detta är att det är ett långtgående ingrepp i fastighetsägarens materiella rätt 

att tvingas återställa vägen som inte har en motsvarande nytta för nyttjande fastighet. 

Domstolen finner att ett sådant resonemang bekräftas av rättspraxis rörande äldre lagstiftning, 

samt det faktum att egendomsskyddet succesivt stärkts. Exempelvis genom ändringarna i 2 

kap. 15 § RF. Slutsatsen blev att en proportionerlighetsbedömning därför krävdes.134 Efter en 

proportionalitetsbedömning fann därför domstolen att det inte förelåg förutsättningar för 

särskild handräckning.135  

 

NJA 2017 s. 503 handlar om huruvida en enskild är skyldig att betala ersättningskostnader för 

statens ombud i egenskap av företrädare för enskilda intressen i fastighetsbildningsmål vid 

synnerliga skäl. Sådana synnerliga skäl kan vara nödvändiga kostnader likt ersättning till 

juridiskt, tekniskt biträde eller längre resa i samband med inställelse vid förhandling som av 

särskilt skäl framstår som onödiga att belasta en enskild. Exempelvis om representant för de 

allmänna väckt talan utan objektiva skäl, varit oaktsam eller om det funnits anledning att 

driva målet till högsta instans av prejudiciella skäl.136  I förarbetena till FBL anges vissa 

situationer när det kan finnas sådana synnerliga skäl. I ett ställningstagande uttalar HD att det 

faktum att lagstiftningen nästan är 50 år och ”inte kan anses spegla det synsätt som har vuxit 

fram, bl.a. under inflytande av RF och EKMR” måste beaktas. 137  I målet fann HD att 

synnerliga skäl förelåg och merparten av rättegångskostnaderna skulle ersättas. Detta eftersom 

att utgången i målet varit av stor betydelse för fastighetsägaren samt att frågan i målet rörde 

en fråga av juridisk komplexitet.138    

 

Med beaktande av denna rättsutveckling finner därför HD att ställningstagandet i NJA 1996 s. 

110 är överspelad och att avgörandet inte längre är aktuellt sett till rättsutvecklingen som varit 

                                                 
134 NJA 2017 s. 999, p. 15. 
135 NJA 2017 s. 999, p. 22. 
136 NJA 2017 s. 503, s. 5. 
137 NJA 2017 s. 503, p. 17. 
138 NJA 2017 s. 503, s. 8. 
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i praxis under 2000-talet. Vid ett tvångsförfogande måste det göras en 

proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.139    

    

HD sammanfattar sedan proportionalitetsprincipen som en prövning i tre steg. Första steget 

utgör en bedömning om huruvida åtgärden ifråga är ägnat att tillgodose det avsedda 

ändamålet, åtgärdens ändamålsenlighet. Under andra steget bedöms om åtgärden är 

nödvändig för att uppnå ändamålet eller om det faktiskt finns mindre ingripande 

tillvägagångssätt som alternativ, i detta steg prövas således åtgärdens nödvändighet. Som ett 

sista tredje steg avgörs det huruvida åtgärden står i rimlig proportion till den skada som den 

enskilde förorsakas, avgörande här är därför proportionaliteten i rent strikt hänseende.140 

 

Även om FBL till viss del innehåller avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen så 

tillgodoses inte behovet av en bedömning i det enskilda fallet i FBL, särskilt inte åtgärdens 

proportionalitet i rent strikt hänseende. Således är det inte möjligt att göra en sådan prövning 

vid tillämpning av FBL, utan en prövning måste göras för sig i en fristående prövning.141 Vid 

en proportionerlighetsbedömning i det enskilda fallet finner därför HD att kraven på 

ändamålsenlighet och nödvändighet endast uppfylls med mycket liten marginal. 

Fastighetsägarens starka intresse att inte utsättas för tvångsförfoganden avseende fast 

egendom är väldigt starkt i förhållande till det allmänna intresset av marköverföringen för att 

uppnå ökade parkerings- och vändningsmöjligheter på den intilliggande fastigheten. Således 

fann HD att den sökta åtgärden kom i konflikt med det konstitutionella egendomsskyddet i RF 

och förrättningen ställdes in.142 

 

3.3 Sammanfattande analys 

I jämförelse med rättsutvecklingen i svensk rätt generellt och det genomslag som 

egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen fått vid tillämpning av FBL så finns det 

skillnader. De ändamålstolkningar som okritiskt gjorts innan T 1524–17 på äldre förarbeten i 

avgörandena torde vara en bidragande faktor till den långsammare rättsutvecklingen.143  

 

                                                 
139 T 1524–17, p. 22; jmf. SOU 1993:40, Del A, kap 12.3. 
140 T 1523–17, p. 23.  
141 T 1523–17, p. 24-25. 
142 T 1523–17, p. 26-29. 
143 Se exempelvis T 1523–17, MÖD, beslut 2014-12-11 i mål F 238–14; jfr. NJA 1996 s. 110. 
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Avgörandet i T 1523–17 aktualiserar frågan om hur LMM ska förhålla sig till FBL och dess 

förarbeten vid tillämpning av 3 och 5 kap. FBL i förhållande till EKMR. Intressant är att HD 

bland annat använder sig av en tolkning enligt ordalydelsen, vilket är i linje med 

Europadomstolens praxis. Tidigare avvägningar i praxis har nästan helt och hållet legat på att 

definiera det allmänna intresset. En intresseavvägning har endast aktualiserats när det 

allmänna intresset ansetts som svagt i förhållande till den enskildes intresse för 

fastighetsbildningsåtgärden. 144  Det är tydligt att reformen av RF år 2010 inte 

uppmärksammats av LMM nämnvärt, vilket tydliggörs särskilt i yttrandet LMM gör till HD 

inför prövningen av T 1523–17.145 I yttrandet ligger nästan all fokus på det allmänna intresset 

och dess definition samt utgångspunkten att FBL är förenlig med egendomsskyddet och 

EKMR.      

 

4 Förrättningsförfarandet enligt FBL 
 

Handläggningen vid fastighetsbildningsåtgärder innehåller många avvägningar, särskilt 

utanför detaljplanerat område, och LMM har många faktorer att ta hänsyn till i sin 

handläggning. Nedan kommer jag därför att gå igenom för arbetet relevanta bestämmelser 

som beaktas handläggningen. 

 

4.1 Fastighetsbildning 

Fast egendom är jord och denna är indelad i fastigheter och om fastighetsbildning finns 

särskilda bestämmelser enligt 1 kap. 1 § 1 st. jordabalken (1970:994)(JB) och i 

bestämmelsens 2 st. slås fast att sämjedelning är utan verkan. Fastighetsindelningen kan 

ändras genom fastighetsbildning, som är ett samlingsnamn för nybildning eller ombildning av 

fastigheter. Även andra åtgärder som påverkar fastigheter kan vidtas genom 

fastighetsbildning, exempelvis bildande eller ändring av servitut. Inledande bestämmelse och 

definitionen av en fastighetsbildningsåtgärd återfinns i 1 kap. 1 § FBL.146 En åtgärd enligt 

annan lagstiftning, exempelvis 5 kap. 10 § ExpL, utgör inte fastighetsbildning om än det 

medför en ändring av fastighetsindelningen.147 

 

                                                 
144 T 1523–17. 
145 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018. 
146 Julstad, 2015, s. 79. 
147 Lantmäteriet, FBL, 2018, s.29. 
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LMM handlägger fastighetsbildningsåtgärder med utgångspunkten att fastighetsbildning är en 

enskild angelägenhet, således är det enskilda fastighetsägare som normalt initierar en 

fastighetsbildningsåtgärd enligt 2 kap. 2 § FBL. Detta eftersom att fastighetsbildningsåtgärder 

bygger på enskild äganderätt av fast egendom och enskild initiativrätt till åtgärder som 

förändrar fastigheter. Endast i särskilda fall har LMM initiativrätt. I vissa situationer anses de 

allmänna intresset dock vara så starkt att det åligger LMM att bevaka att dessa tillvaratas och 

beaktas vid fastighetsbildningsåtgärder.148  

 

Enligt 3 kap. 3 § FBL så får inte fastighetsbildning ske utom detaljplanerat område om 

fastighetsbildningsåtgärden skulle försvåra att området används ändamålsenligt, leda till 

olämplig bebyggelse eller på något annat vis motverka planläggningen av området. Således 

måste en planmässig bedömning ske vid förrättningar utom detaljplan. För att kunna utföra en 

planmässig bedömning krävs kunskap om vid fastighetsbildningsåtgärden aktuella 

markreglerande bestämmelser och de rådande jord- och skogspolitiska målen. LMM har 

därför en utredningsplikt enligt 4 kap. 25 § 1 st.  FBL som innebär att utreda och beakta de 

allmänna intressen som kan aktualiseras vid förrättningen.149 Materiella omständigheter som 

påverkar tillåtligheten ska undersökas. Utredningsplikten stannar således inte till att 

konstatera huruvida det finns lagliga förutsättningar att genomföra åtgärden utan LMM måste 

även undersöka de faktiska möjligheterna.150  Men vid utredningen ska även de enskildas 

önskemål och behov definieras och tas i beaktning. Vidare så framhåller LMM att de 

önskemål som sakägarna har bör tillgodoses ”så långt de ligger inom ramen för vad som kan 

tillåtas med hänsyn till de allmänna lämplighetsvillkoren och avvägningen mellan olika 

enskilda intressen respektive mellan enskilda och allmänna intressen”.151 

    

4.2 Samråd 

LMM ska även enligt 4 kap. 25 § 1 st. FBL i den mån det är behövligt dessutom samråda med 

andra myndigheter, såsom länsstyrelsen och kommun, som bevakar de allmänna intressen 

som aktualiseras i förrättningen i fråga. Syftet med samrådsskyldigheten är att belysa 

allmänna intressen, om än även enskilda intressen kan påkalla ett samråd. Behovet av samråd 

i sin tur styrs av utredningsskyldigheten. Information från samråd är ofta en förutsättning för 

att kunna utreda förutsättningarna för åtgärden i fråga. Däremot påverkar inte 

                                                 
148 Prop. 1969:128, Del B, s. 56–57.  
149 Julstad, 2015, s. 106–107. 
150 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 358. 
151 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 358–359. 
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samrådsskyldigheten den självständiga beslutanderätten LMM har i ett 

fastighetsbildningsärende utan utgör snarare en funktion som möjliggör en nödvändig 

materiell samordning.152    

 

4.3 Bindande bestämmelser 

I 3 kap. FBL formuleras en rad villkor som ställs upp för tillåtligheten för en 

fastighetsbildningsåtgärd. Kapitlet i fråga är dock utformat som en ramlag för att kunna 

tillämpas mot bakgrund av samhällsutvecklingen. Tillämpningen och tolkningen av 3 kap. 

FBL har därför ett nära samband med gällande jord- och markpolitiska ställningstaganden.153 

De allmänna intressen som formuleras i 3 kap. FBL anses som minimikrav på vilka 

fastighetsbildningsåtgärder som kan tillåtas från allmän synpunkt.154 Även om 3 kap. FBL har 

en elasticitet sett till samhällsutvecklingen utgör de bindande bestämmelser som inte får 

avtalas bort av sakägare. LMM ska därför säkerställa att en fastighetsbildningsåtgärd inte 

kommer i konflikt med de allmänna lämplighets- och planvillkoren som kommer till uttryck i 

3 kap. 1–4 §§ FBL. Vidare får inte en åtgärd strida mot de särskilda bestämmelserna som 

finns i 3 kap. 5–8 §§ FBL till skydd för jordbruket, skogsbruket och fisket. Dock finns det två 

undantagsbestämmelser i 3 kap. 9–10 §§ FBL som medger vissa avsteg från bestämmelserna i 

kapitlet.155    

 

4.4 Den rättsliga prövningen  

Bedömningen av en fastighetsbildningsåtgärd lämplighet är tätt sammankopplad med 

ändamålet för vilket man genomför en åtgärd, vilket framgår av 3 kap. 1 § 1 st. FBL. Detta 

aktualiserar fastighetstekniska frågor såsom belägenhet och omfång samt huruvida fastigheten 

varaktigt bli lämpad för sitt ändamål.156  Om inte kraven i 3 kap. 1 § FBL uppfylls kan 

åtgärden i fråga ändå tillåtas om någon av undantagsbestämmelserna i 3 kap. 9-10 §§ FBL är 

tillämpliga.157 Utöver denna lämplighetsbedömning måste LMM ibland ta ställning till ett 

särskilt företagsekonomiskt lämplighetsvillkor som tar fasta på ekonomiska förutsättningar 

för fastigheter där näringsverksamheter som jord- och skogsbruk ska bedrivas enligt 3 kap. 5 

§ FBL. Sedan finns bestämmelserna i 3 kap. 6-8 §§ FBL som särskilt skyddar 

samhällsekonomiskt viktiga näringar i egenskap av allmänna intressen.  

                                                 
152 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 361. 
153 Prop.  1993/94:27, s. 16; Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 67. 
154 Prop. 1969:128, Del B, s. 101. 
155 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 67; Se kap. 6, Skogsnäringen som allmänt intresse, för en utförligare beskrivning 

av skyddet för skogsbruket i 3 kap. 7 § FBL.  
156 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 77. 
157 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 74. 
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I fastighetsbildningsförrättningar ska LMM enligt 4 kap. 17 § FBL i samband med beslut 

även motivera skälen för beslutet, om inte en motivering är att anse som överflödig. 

Motiveringen är viktig för att sakägare i förrättningen ska förstå hur LMM kommit fram till 

sitt beslut. I ärenden där det föreligger motstående intressen eller konkurrerande intressen 

mellan enskilda eller de allmänna bör en motivering av beslutet redovisas i beslutet med 

omsorg, liksom när en fastighetsbildningsförrättning inställs enligt 4 kap. 31 § FBL.158   

 

Villkoren i FBL kan ibland innebära att flera olika allmänna intressen ställs emot varandra 

eller att flera enskilda intressen som representeras konkurrerar med varandra. Det är LMM 

som är skyldiga att utreda vilka intressen som är aktuella vid fastighetsbildningsåtgärden 

såväl som det ankommer på LMM att bevaka de allmänna intressen som representeras, enligt 

Ekbäck.159  Synen i LMM handbok är att det allmänna intresset ges större tyngd i förhållande 

till det enskilda önskemålet.160 Letar man vägledande riktlinjer för dessa avvägningar finns 

dessa i praxis och uttalanden i förarbeten. Uttalanden i praxis hänvisar ofta vidare till 

förarbeten som gjordes samma år eller före EKMR implementerades i svensk rätt. 161 

Exempelvis så uttalas det att ”När gäller avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen 

bör i övrigt de uttalanden som gjordes vid fastighetbildningslagens tillkomst fortfarande tjäna 

till ledning (jmf prop. 1969:128 s. B 56 f.).” i en proposition som avser ändringar i FBL 

samma år som vid inkorporeringen av EKMR.162 

 

4.5 Normkonflikter vid myndighetsutövande 

Lagstiftningen utgör ett komplext system. Grundtanken är att lagstiftningen ska hänga ihop 

och att en bestämmelses ursprung ska gå att härleda från speciallagstiftning ända till grundlag. 

Allt ska vara i samklang. Så är dock inte alltid fallet och bestämmelser kan komma i konflikt 

med varandra vilket benämns som normkonflikter. Detta kan exempelvis vara en följd av 

Europarättens påverkan eller förtydligande om det tolkningsutrymme som många rättsregler 

påbjuder, exv. proportionalitetsprincipen. Vid normkonflikter särskiljer man på konflikter 

mellan bestämmelser på samma hierarkiska nivå och konflikter mellan bestämmelser på olika 

                                                 
158 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 341–342, 374. 
159 Ekbäck, 2016, s. 24–25; jmf. dock kap. 2.3, Dubbla förpliktelser, om positiva förpliktelsens innebörd. 
160 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 69. 
161 Lantmäteriet, FBL, 2018, kap. 3; Ekbäck, 2016, kap. 3. 
162 Prop. 1993/94:27 s. 33 jmf. även uttalandet på samma sida ang. båtnadsvillkoret vid tvångsvis 

marköverföring på s. 33; jmf. dock T 1523–17 p. 22. 
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hierarkiska nivå.163 I takt med att EKMR fått en ökad betydelse för rättstillämpningen har 

även 2 kap. RF kommit att aktualiseras alltmer. Före år 1995 var det sällsynt med 

hänvisningar direkt till 2 kap. RF och förekommande hänvisningar dämpades kravet 

uppenbarhetsrekvisitet ställde. Vid reformen av grundlagen år 2010 blev även konstitutionella 

rättigheter en praktisk realitet för rättstillämpare, domstolar såväl som myndigheter, genom att 

stadgandet om normprövningsrätten förtydligades och uppenbarhetsrekvisitet slopades. 12 

kap. 10 § RF stadgar att om ett offentligt organ finner att en bestämmelse står i strid med en 

bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning så får inte bestämmelsen i fråga 

tillämpas, motsvarande bestämmelse för domstol återfinns i 11 kap. 14 § RF. 164  Dessa 

bestämmelser åsyftar konflikterna mellan bestämmelser på olika hierarkiska nivåer, 

exempelvis grundlag och lag eller lag och förordning, och inte konflikter mellan 

bestämmelser på samma hierarkiska nivå. Detta är en logisk följd sett till den formella 

lagkraftens princip som kommer till uttryck i 8 kap. 18 § RF. Konflikter på olika hierarkiska 

nivå utgör i grund och botten en konstitutionell fråga eftersom att maktbalansen mellan 

bestämmelserna rubbas.  

 

Eftersom att grundlagar i regel är vagt avfattade och öppna för tolkning har diskussioner om 

normprövningsrätten innebär en maktförskjutning väckts. Diskussionen föranleds av att det 

skulle medföra en judikalisering när domstolar och myndigheter får en stor makt att bortse 

från lagstiftning utformad av folkrepresentationen genom tolkningsutrymmet.165  

Normprövningsrätten kan inte ske i ett abstrakt hänseende av en myndighet utan måste ske 

med utgångspunkt i rättstillämpningen genom en konkret prövning i ett enskilt ärende.166 

Subsidiaritetsprincipen påbjuder dessutom att myndigheter beaktar detta redan på 

myndighetsnivå, liksom proportionalitetsprincipen.167  

 

Vid inkorporeringen av EKMR uttalande sig fri- och rättighetskommittén i ett delbetänkande 

om framtida normkontroll. I uttalandet poängteras återigen att svensk lagstiftningen vid tiden 

uppfattades förenlig med de krav EKMR uppställde. Vidare lyfts dock lagstiftarens ansvar att 

fortlöpande tillse att svensk rätt fortsatt är förenlig med EKMR allteftersom europarätten 

förtydligas genom de europeiska organen, såsom Europadomstolen. Fri- och 

                                                 
163 Bull, Sterzel, 2013, s. 271.  
164 Åhman, 2015, s. 41–42.  
165 Bull, Sterzel, 2013, s. 271 – 272; SOU 1993:40 del A, kap. 12:1, 12:3. 
166 Svea hovrätts beslut 2000-05-15, mål T 3872-99; NJA 2007 s. 718, p. 4. 
167 Artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen; EU-rätt, Derlén mfl.,2010, s.32 - 33. 
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rättighetskommittén anför vidare att ”domstolar och myndigheter bör således kunna arbeta 

utifrån den utgångspunkten att svensk rätt överensstämmer med konventionen. De kan i vart 

fall knappast åläggas att i alla typer av mål pröva vår lagstiftning mot EKMR.” Men vidare 

anförs att ”Ett eventuellt framtida medlemskap i EG kan vidare medföra att normkontrollen 

får en ökad betydelse i vårt rättssystem” som en följd av gemenskapsrättens företräde.168 

 

4.6 Sammanfattande analys 

3 kap. FBL har karaktären av en ramlagstiftning. Utmärkande för en ramlagstiftning är ett 

allmänt och vagt språkbruk som inte alltid är så lätta att varken tolka eller förstå. 

Ramlagstiftning saknar ett i förväg fastställt rättsligt innehåll utan ges sitt innehåll genom 

tillämpning.169 Således är beslutsfattandet av vikt för rättstillämpningen. Kompetensregler, 

procedurregler och handlingsregler är viktiga komponenter vid beslutsfattande. I ramlagar är 

ofta handlingsreglerna svagt utvecklade och tyngdpunkten ligger på vem som har kompetens 

att fatta besluten och det formella beslutsfattandet. Bestämmelsernas omfattning och innehåll 

ska definieras genom förhandlingar mellan berörda och beslutsfattande, i detta fall LMM. Vad 

gäller förvaltningsrätt så överlåts ofta beslutsfattande av ramlagskaraktär på tjänstemän med 

expertkompetenser såsom ingenjörer, tekniker eller arkitekter.170 I 3 kap. FBL ligger en stor 

tyngdpunkt på fastighetstekniska- och ekonomiska bedömningar. Sannolikt har inte tillräcklig 

fokus legat på den tolkningen av FBL i förhållande till grundlagsreformen och övrig 

rättsutveckling. Egendomsskyddets genomslag på andra rättsområden och den ökade 

relevansen RF fått för myndigheterna har inte uppmärksammats tillräckligt av LMM. Vid 

utredningen och avvägningarna har därför fokus hamnat på tekniska och praktiska lösningar 

snarare än rättighetskatalogen i 2 kap. RF.  

 

Vad gäller bevakning av intressen så tycks LMM ha synen att de ska bevaka allmänna 

intressen såsom de skogspolitiska målen, allemansrätten och strandskyddet. 

Rättighetskatalogen i 2 kap. RF och däribland egendomsskyddet, har LMM ännu inte kommit 

att räkna in som ett intresse av vikt att bevaka. Detta bekräftas av exempelvis LMM handbok 

FBL. 171   Vissa förarbeten som idag används skrevs för över 40 år sedan, när synen på 

                                                 
168 SOU 1993:40 s. 225. 
169 Hydén & Hydén, 2016, s. 26 – 27.  
170 Hydén & Hydén, 2016, s. 28.  
171 Lantmäteriet, FBL, 2018, s 69,  
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äganderätten inte var densamma som idag.172 Dessa har därefter styrks genom en fortsatt 

okritisk användning i praxis såväl som i myndighetens handböcker och facklitteratur.173  

 

Bestämmelsen enligt 4 kap. 25 § FBL ger uttryck för ett förfarande där LMM även 

uttömmande ska utreda förutsättningarna för fastighetsbildning och en presumtion att den 

enskildes intresse att genomföra fastighetsbildningsåtgärden ska tillgodoses. En presumtion 

som dock kan brytas av ett allmänt eller enskilt intresse som väger tyngre vid en avvägning.174    

 

5 Fastighetsbildning på landsbygden 
 

I syfte att kunna skapa attraktiva fastigheter på landsbygden så ändrades lagstiftningen i 

början på 90-talet genom lagen (1990:1101) om ändring i fastighetsbildningslagen 

(1970:988). Lagändringen öppnade upp för bildandet av bostadsfastigheter med ytterligare 

mark för näringsverksamhet eller hobbyverksamhet, exempelvis mindre djurhållning, odling 

s.k. kombinationsfastigheter.175 Lagändringen avsåg en liberalare tolkning av de ekonomiska 

kraven i 3 kap. 5 § FBL. För att inte förutsättningarna att bruka skogen skulle försämras 

skärptes istället 3 kap. 7 § FBL genom att sista meningen med förbudet om skadlig delning 

infördes. Efter lagändringen kunde mer mark än tidigare läggas till bostadsfastigheter på 

landsbygden för att möjliggöra mindre djurhållning, odling eller liknande verksamhet för att 

främja bevarandet av de öppna landskapen på landsbygden. En förutsättning för en sådan 

åtgärd är att den inte strider mot andra motstående intressen som exempelvis 

skyddsbestämmelserna för skogs- och jordbruket i 3 kap. 6–7 §§ FBL.176 I följande kapitel 

redovisas därför vilket genomslag denna lagändring har fått och vad som beaktats vid en 

bedömning i det enskilda fallet vid bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden. 

 

5.1 Lämplighetsbedömningar 

Vid lagstiftning och i praxis har tyngdpunkt lagts vid bostadsfastigheters storlek vid 

lämplighetsbedömningar. En vägledande princip när det gäller utformning och storlek på 

bostadsfastigheter är att det inte ska läggas till mark utöver vad som kan betecknas vara av 

väsentligen en bostadstomts karaktär. Skälen till detta är att marken ska nyttjas ur ett 

                                                 
172 Se kap. 3.1, Äganderätten i Sverige från tidigt 1900-tal till 2000-talets början.  
173 Se NJA 1996 s. 110; Ekbäck, 2016, kap. 3; Julstad, 2015, kap. 4; Lantmäteriet, Handbok FBL, 2018; se dock 

T-1523-17 ang. aktualiteten av förarbetena till FBL. 
174 Lantmäteriet, FBL, s. 359. 
175 Prop. 1989/90:151 kap. 2.3. 
176 Prop. 1989/90:151, s. 18. 
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samhällsekonomiskt effektivt vis och att man bör värna om de allemansrättsliga möjligheterna 

att färdas fritt över markområden.177 För att bilda större bostadsfastigheter på landet krävs 

således att berörda fastigheter efter regleringen är varaktigt lämpade för sitt ändamål enligt 3 

kap. 1 § FBL och att motstående starkare allmänna intressen, exempelvis 

skyddsbestämmelsen för skogsbruket enligt 3 kap. 7 § FBL, inte hindrar åtgärden.178  

 

När mark av intresse för exempelvis friluftslivets intressen, jord- eller skogsbruket överförs 

till bostadsfastigheter genom ombildning eller nybildning ska vid lämplighetsbedömningen 

även en avvägning ske utifrån de allmänna intressena som representeras i respektive 

bestämmelse. Samtidigt ska bostadsfastigheter med mark utöver vad som har karaktär av 

tomtmark ges en storlek och utformning som medger att den verksamhet som avses går att 

bedriva på fastigheten. En liten gråzon finns därför eftersom att en bostadsfastighet med 

kombinerat ändamål inte får vara så stor att den snarare är att bedöma som en jord- eller 

skogsbruksfastighet och bostadsfastigheten får inte heller blir så liten att den verksamhet som 

ska bedrivas inte kan fungera.179 Vidare får inte skogsmark som är avsedd för skogsbruk delas 

på ett sådant vis att skogen undergår en försämring av betydelse gällande utsikterna att 

bedriva ett ekonomiskt hållbart skogsbruk enligt 3 kap. 7 § FBL. Skogsmark bör därför i regel 

inte tillåtas ingå i en bostadsfastighet. I vissa fall kan skogsmark dock läggas till en 

bostadsfastighet. Förutsättningen för det är att det rör sig om små arealer utom intresse för det 

aktiva skogsbruket. Skogsmark ska endast läggas till bostadsfastigheter om det behövs, med 

hänsyn till boendemiljön eller arronderingen av fastigheten.180 Skogsmark, även sådan som är 

av intresse för det aktiva skogsbruket, kan ingå i en bostadsfastighet för exempelvis veduttag, 

för att möjliggöra uppvärmning av bostadsbyggnad. En förutsättning är då att markens 

produktionsförmåga bara med viss marginal överstiger bostadsfastighetens behov av ved.181  

 

5.2 Produktionsförmåga 

En vedbrandsfastighets storlek är beroende på skogsmarkens produktionsförmåga i 

förhållande till vedbehovet. Ett normalt årsbehov är beräknat till 20–25 m3t, kubikmeter i 

travat mått vilket motsvarar 13–16 m3sk. Viss hänsyn bör tas till klimatzon, storlek och 

behovet av värme, men faktorer som isolering och utrustning bör inte någon vikt läggas vid. 

                                                 
177 Prop. 1969:128, del B, s. 113.  
178 NJA 2017 s. 708, p. 8. 
179 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 86. 
180 Prop. 1989/90:151 s. 18, 22.  
181 NJA 2017 s. 708.  
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LMM har därför utgått från att skogsmarken måste producera ungefär 15 m3sk/ år för att 

vedbehovet ska uppfyllas. Produktionen får endast överstiga husbehovet med en viss 

marginal. Någon nedre gräns på produktionen finns dock inte eftersom att hela vedbehovet 

inte behöver tillgodoses från skogsmarken. Vedeldning, eller andra energikällor, kan ses som 

ett komplement för att tillgodose det totala energibehovet på fastigheten.182 Dock kan behovet 

av natur- och kulturmiljöhänsyn beaktas vid en bedömning av markens produktionsförmåga. 

Exempelvis biotopskydd och den beräknade produktionsförmågan på skogen kan justeras 

därefter, även om utgångspunkten bör vara skogsmarkens medelbonitet.183   

 

5.3 Varaktighetskravet  

En fastighetsbildningsåtgärd får endast utföras om ett varaktigt behov kan tillgodoses genom 

åtgärden, men någon konkret angränsning i tid som definierar ett varaktigt behov finns inte.184 

Lämplighetsprövningen ska därför utgå från fastighetens ändamål och avsedda 

användningssätt. Fastighetsbildningsåtgärder ska tillgodose fastighetens långsiktiga behov, 

oavsett framtida ägarförändringar. 185  Varaktighetskravet åsyftar att hindra bildandet av 

fastigheter för kortsiktiga eller tillfälliga ändamål och lämplighetsprövningen ska ske utifrån 

ett planmässigt betraktelsesätt. Målsättningen är att förhindra en onödig splittring av 

fastighetsbeståndet. Men i förarbetet uttalas att ”varaktighetskravet inte bör hävdas på ett 

överdrivet sätt i dagens föränderliga samhälle”.186  

 

Således är varaktighetskravet beroende på huruvida fastighetens behov och ändamål kan 

tillgodoses i ett långsiktigt perspektiv. Det tycks inte finnas någon exakt tidsgräns för vad som 

är en överskådlig tid utan en bedömning måste ske i varje enskilt fall utifrån den berörda 

fastigheten. 

 

5.4 Kombinationsfastigheter med skogsmark på landsbygd 

Vad gäller lämplighetsbedömningar vid bildandet av kombinationsfastigheter så lyfts det i 

förarbetet att åtgärder som medför inverkan på miljön i sin omgivning även ska beaktas vid 

bedömningen huruvida fastighetens utformning är lämplig. Vid en sådan 

lämplighetsbedömning bör därför, av hänsyn till de skogspolitiska målen, inte produktiv 

skogsmark tillåtas ingå i en bostadsfastighet. I undantagsfall uttalas det att små arealer 

                                                 
182 Lantmäteriet, Yttrande HD 2017, s. 10; Se även NJA 2018 s. 708.  
183 Lantmäteriet, Yttrande HD 2017, s. 11. 
184 Julstad, 2015, s. 100. 
185 Prop. 2002/03:116, s. 139. 
186 Prop. 1989/90:151, s. 22. 
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skogsmark, som inte är av intresse för det aktiva skogsbruket, kan tillåtas ingå om det är 

lämpligt med tanke på boendemiljön eller av arronderingsskäl.187 

 

Omfattas fastigheten av strandskydd kompliceras avvägningen ytterligare. Bildande av större 

bostadsfastigheter inom strandskyddat område kan endast tillåtas i undantagsfall. I 

propositionen anges att ett sådant tillfälle är när åtgärden främjar vården av intressanta natur 

och kulturmiljöer, men att stor hänsyn ska tas till de allemansrättsliga intressena och att en 

tomtplastavgränsning ska framgå av förrättningshandlingarna.188  

 

I förarbeten och praxis har det särskilt framhållits att lagändringen år 1991 inte innebär någon 

uppluckring av skyddsbestämmelserna i 3 kap. 6–7 §§ FBL. Om skogsmark ska tillföras en 

och att åtgärden bidrar till bostadsfastighetens ändamålsenlighet. Skogsmark får inte 

överföras till en bostadsfastighet endast för att skapa en skyddszon från skogsbruket, såsom 

förfulande kalhyggen.189  

 

En komplettering av skyddet för skogsbruket skedde 1994. En andra mening infördes med en 

spärr mot fastighetsbildningsåtgärder som medför en skadlig uppdelning av en 

skogsfastighet.190 I bedömningen kring huruvida åtgärden är skadlig ska de skogspolitiska 

miljömålen beaktas. Detta eftersom att skogsmarken inte ska delas upp i mindre 

skogsbruksenheter som, förvisso får en lämplig arrondering, men riskerar att bli för små att de 

typiskt sett blir mindre intressanta att bruka. Någon direkt areal anges inte i förarbeten men 

stor vikt läggs vid att fastigheterna måste utformas så att de lämpar sig för ett rationellt 

bedrivet skogsbruk. I 1994 års förarbete gjordes ett uttalande att en nybildad fastighet i vart 

fall bör ha en årlig produktion på 200 – 250 kubikmeter skog per år. Således är skogsmarkens 

bonitet vägledande för en skogsfastighets lämpliga minimistorlek.191 Förarbetsuttalandet har 

fått stort genomslag i praxis.192 Därför kan fastighetsbildningsåtgärdens lämplighet komma att 

prövas utifrån lämplighetskraven för en skogsfastighet om skogsmark med en 

produktionsförmåga över 200–250 kubikmeter skog tillförs en bostadsfastighet.193    

 

                                                 
187 Prop. 1989/90:151, s. 22. 
188 Prop. 1998/90:151, s. 23. 
189 MÖD beslut 2017-06-15 i mål F 5994–16, s. 4; prop. 1989/90:151, s.18, 22; prop. 1993/94:27, s. 25.  
190 Lagen (1993:1340) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988). 
191 Prop. 1993/94:27, s. 35; Hovrätten för Övre Norrland 1995-09-18, mål UÖ 1192. 
192 NJA 2004 s. 106; NJA 1999 s. 339; Svea hovrätts beslut 2005-03-15, mål Ö 2858–04; MMD beslut 2014-07-

04, Mål nr F 489-12. 
193 NJA 2017 s. 708, p. 23.  
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Detta till trots så uttalade HD i ett rättsfall från år 2017 att skogsmark som är av intresse för 

det aktiva skogsbruket kan tillföras en bostadsfastighet på landsbygden om det behövs för att 

tillgodose bostadsfastighetens ändamål eller behov.194 

 

En fastighetsägare ansökt om att avstycka brukningscentrum med bostadsfastighet och 

ekonomibyggnader ihop med kringliggande tomt- och inägomark samt ett fristående skifte 

med produktiv skogsmark från en skogsfastighet på ca 69 ha. Styckningslotten skulle erhålla 

en sammanlagd areal på ca 15 ha. LMM ställde in förrättningen eftersom att de ansåg att 

åtgärden utgjorde en skadlig delning av skogsfastigheten enligt 3 kap. 7 § FBL. MMD fann i 

sitt avgörande att åtgärden uppfyllde lämplighetskraven i 3 kap. och då även 3 kap. 7 § FBL 

och visade målet åter till LMM för fortsatt fastighetsbildningsförrättning, vilket överklagades 

av Länsstyrelsen. MÖD ansåg att styckningslotten inte erhöll en ändamålsenlig utformning 

enligt 3 kap. 1 § FBL eftersom att avståndet mellan brukningscentrum och skiftet var för stort, 

bostadsmiljön och möjligheterna till veduttag ansågs därför inte uppfylla kraven på 

förbättring i och med åtgärden.195  

 

I sitt avgörande finner HD egentligen bara att bestämmelsen i 3 kap. 1 § FBL inte uppfylls, 

den sökta åtgärden hamnar i grå zonen och ska därför inte genomföras eftersom att den 

nybildade fastigheten inte kommer att uppfylla det krav som FBL ställer upp på 

bostadsfastigheter och skogsfastigheter. Styckningslotten är för stor för att utgöra en 

bostadsfastighet och för lite för att utgöra en skogsfastighet eftersom det företagsekonomiska 

kravet inte uppfylls. 196  Någon egentlig prövning av 3 kap. 7 § FBL sker därför inte i 

avgörandet. Men i avgörandet uttalar sig HD kring lämplighetsbedömningen när produktiv 

skogsmark ska tillföras bostadsfastigheter. HD menar att vid en bedömning kring i vilken 

omfattning produktiv skogsmark kan tillföras en bostadsfastighet bör en bedömning i det 

enskilda fallet göras till syvende och sist. Vi en bedömning ska särskild hänsyn tas till 

glesbygdsaspekter, hur starkt skogsbrukets intresse är i det enskilda fallet och andra 

motstridande intressen. Om produktiv skogsmark ska kunna tillföras en bostadsfastighet är det 

dock en grundläggande förutsättning att skogsmarken i fråga kommer att bidra till 

fastighetens ändamål. När avsikten är att använda skogsmarken för uttag av virke eller 

hushållsbehovsved bör skogsmarkens beräknade produktionsförmåga inte överstiga 

                                                 
194 NJA 2017 s. 708. 
195 NJA 2017 s. 708, p. 1–5. 
196 NJA s. 708, p 22–25.  
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fastighetens behov av virke eller ved. Detta är ett uttalande som syftar till 3 kap. FBL 

generellt och då med särskild utgångpunkt i 3 kap. 1 § FBL eftersom att det handlar om 

huruvida utformningen är ändamålsenlig.197 Vidare ska en bedömning därefter göras huruvida 

åtgärden kommer i konflikt med skyddsbestämmelserna i 3 kap. 7 § FBL.198  

 

Eftersom att åtgärden faller på ändamålsenligheten går HD inte vidare här till någon 

avvägning av 3 kap. 7 § FBL. Det enskilda intresset vägs inte in någonstans i avgörandet, om 

än HD lyfter att förutsättningarna att tillåta att produktiv skogsmark ökat i och med 

ändringarna i de skogspolitiska målen.   

 

I en dom från MÖD ser man tydligt vikten som läggs vid formuleringen av det bidrag den 

produktiva skogsmarken kan komma att ha för bostadsfastigheten verkligen är i 

bedömningen.199  I avgörandet pekar MÖD på att det inte framgår tydligt vilken användning 

och vilket bidrag den produktiva skogsmarken ska ge bostadsfastigheten efter ansökt 

fastighetsbildningsåtgärd genomförts. Eftersom att fastighetbildningsåtgärden inte ansågs leda 

till någon förändring eller ett rationellt brukande av skogsmarken ansågs överföringen av 6,6 

ha skogsmark till en bostadsfastighet strida mot andra meningen i 3 kap. 7 § FBL. 200 Detta 

trots att skogsbolaget som ägde skogsfastigheterna i fråga ansåg att det var rationellt för 

skogsfastigheterna att avstå skogsmarken.201  

 

I ett rättsfall år 2003 från Svea hovrätt hade LMM inställt en fastighetsbildningsförrättning 

med hänvisning till 3 kap. 7 § FBL. I ärendet hade fastighetsägaren ansökt om att avstyckning 

från en lantbruksfastighet bestående av två bebyggda skärgårdsöar. Styckningslotten skulle 

bestå av den större ön och nybildade fastigheten skulle användas för bostadsändamål. 

Tingsrätten i sin tur ansåg att förrättningen stred mot 3 kap. 1, 2 §§ FBL. I Hovrätten anförde 

fastighetsägaren att det inte fanns några skäl att inställa förrättningen och att vikt skulle läggas 

vid proportionalitetsprincipen med hänvisning till RÅ 1996 ref. 44202 och RÅ 1996 ref. 56203. 

Vidare menade fastighetsägaren på att det inte ens var fråga om någon nybyggnation, utan 

endast en fastighetsbildningsåtgärd och att aktuella bostadsbyggnader redan var uppförda 

                                                 
197 NJA s. 708, p. 15. 
198 NJA s. 708, p. 16. 
199 Svea hovrätts beslut 2003-10-16, mål Ö 7737–02. 
200 MÖD beslut 2017-06-15 i mål F 5994–16, s. 5. 
201 MÖD beslut 2017-06-15 i mål F 5994–16, s. 3. 
202 Se referat, kap. 2.4, Proportionalitetsprincipen i förhållande till egendomsskyddet. 
203 Se referat, kap. 2.4, Proportionalitetsprincipen i förhållande till egendomsskyddet. 
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sedan tidigare, således skulle inte åtgärden påverka ur ett allemansrättsligt hänseende. 

Länsstyrelsen menade på att fastighetsbildningsåtgärden skulle motverka syftet med 

strandskyddet och att den nybildade fastigheten stred mot de allmänna lämplighetsvillkoren 

eftersom att dess utformning var alltför stor för bostadsändamål, 17 ha, och att 

stamfastighetens förutsättningar att bedriva kombinationsföretag försämrades eftersom att så 

stor del av fastighetens areal skulle avskiljas, därför stred åtgärden även mot 3 kap. 5 § FBL. 

Därmed menade Länsstyrelsen att den sökta åtgärden stred mot såväl 3 kap. 1,2 och 5 §§ 

FBL. I sitt domskäl pekar domstolen att det inte är styrkt att åtgärden skulle motverka syftet 

med strandskyddet. Något hinder ansågs därför inte finnas enligt 3 kap. 2 § FBL. Vidare 

konstaterar Hovrätten att det inte fanns någon produktiv jord- eller skogsbruksmark på öarna, 

således föreligger inget hinder sett till 3 kap. 6,7 §§ FBL för den sökta åtgärden. Sett till 

lämplighetsbedömningen som följer av 3 kap. 1 § FBL så ska belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar beaktas. Således ska en bedömning av fastighetens storlek göras, och den ska 

ske utifrån det enskilda fallet och är beroende på exempelvis eventuella motstående allmänna 

intressen. I det enskilda fallet bedömer Hovrätten att storleken på den nybildade fastigheten 

skulle överstiga vad som normalt sett är lämpligt för bostadsändamål. Anledningen att 

begränsa bostadsfastigheternas omfång har i huvudsak två motiv. Det första är att ur 

samhällsekonomisk synpunkt säkerställa att marktillgångarna nyttjas effektivt och för det 

andra att säkra allmänhetens tillgång till markområden för det rörliga friluftslivet, 

allemansrätten. Hovrätten redan konstaterat att åtgärden inte stred mot varken 3 kap. 2 § FBL 

eller 3 kap. 6, 7 §§ FBL och ansåg vidare att utformningen var väl anpassad till de naturliga 

förhållandena och medförde en rationell fastighetsindelning som i praktiken inte ledde till 

några förändringar av rådande förhållanden. De olägenheter som kopplats till stora 

bostadsfastigheter var därför redan avfärdad. Vid utformningen av bostadsfastigheter med 

kombinerat ändamål lyfte Hovrätten att det även fanns möjligheter att ta hänsyn till de lokala 

förutsättningarna av betydelse för de boende på fastigheten. Detta eftersom att utformningen 

ska leda till en god miljö. Vid fastighetsbildningsåtgärder på landsbygden ska önskemål om 

mark för mindre djurhållning eller odling eller viss näringsverksamhet tillgodose om 

ändamålet är varaktigt och inget motstående intresse hindrar detta. Därefter lyfter Hovrätten 

hur fastighetbildningsåtgärden skulle gynna näringsverksamheten som bedrevs på fastigheten 

på lång sikt och fann att detta låg i linje med lagstiftarens intentioner vid ändringen av FBL år 

1990. Den sökta åtgärden skulle sannolikt underlätta fast boende på fastigheten och därför 

behövde inte storleken utgöra ett hinder i detta fall. Ytterst avgörande är därför en avvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen. I detta fall fann domstolen att den principiella strävan 
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efter fastigheter av ett visst omfång skulle vägas mot den enskildes intresse att nyttja 

fastigheten som önskat. Eftersom att avstyckningen i fråga inte ansågs medföra någon 

försämring ur allmänhetens perspektiv ansågs fastighetsägarens intresse väga tyngre och 

åtgärden skulle därför genomföras.204  

 

I domskälen i NJA 2017 s. 708 lyfts även en annan dom från Svea hovrätt205 där 6,5 ha 

skogsmark som var ointressant från skogsbrukssynpunkt tilläts ingå i en bostadsfastighet på 

2,2 ha för att möjliggöra djurhållning. 206  De områden som överfördes bedömdes som 

ointressanta, av både skogsbolaget som ägde fastigheten och hovrätten, eftersom att 

skogsmarken var svåråtkomligt belägen på grund av djupa diken, myrmark och elledning. 

Svårigheter förelåg att komma fram med skogsbolagets maskiner och det lämpade sig därför 

inte ur ekonomisk synpunkt att bruka skogen.207 I NJA 2017 s. 708 konstaterade HD att det 

inte krävs att skogen ska vara belägen i ett och samma skifte, utan att det viktiga är att det 

finns ett funktionellt samband mellan bostadsfastigheten och de skiften som tillförs. Det krävs 

dock att skogsmarken endast producerar tillräckligt för att tillgodose fastighetens husbehov av 

ved för uppvärmning, med viss marginal.208 

 

I en annan dom från Svea hovrätt gällande en fastighetsreglering där ett område på 2,2 ha som 

låg inklämt mellan två naturreservat, natura 2000-områden och fasta fornlämningar skulle 

tillföras en intilliggande bostadsfastighet bedömdes åtgärden genomförbar. Området var 

dessutom beläget invid en sjö och omfattades av strandskydd. Syftet var att tillgodose 

bostadsfastighetens behov av ved för uppvärmning. Området som skulle regleras in i 

bostadsfastigheten var sankt och svårigheter att bedriva ett rationellt skogsbruk med maskiner 

förelåg. Hovrätten fann att åtgärden var lämplig sett till läge, omfattning och utformning, 

arrondering och befintlig bebyggelse. Hinder ansågs därför inte föreligga med hänsyn till 

skyddet för skogsnäringen enligt 3 kap. 7 § FBL. Skyddet för fornlämningarna och 

naturvårdsbestämmelserna påverkades inte av åtgärden eftersom att området mellan 

fornlämningarna sedan länge var taget i anspråk av befintlig bebyggelse.209  

  

                                                 
204 Svea hovrätts beslut 2003-10-16, mål Ö 7737–02, s. 4- 5. 
205 Svea hovrätts beslut 1996-03-15, mål UÖ 8. 
206 NJA 2017 s. 708, p. 10. 
207 Svea hovrätts beslut 1996-03-15, mål UÖ 8, s. 3. 
208 NJA 2017 s. 708, p. 11–12. 
209 Svea hovrätts beslut 2007-08-23, mål nr Ö 5390–06, s. 3-4. 
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5.5 Sammanfattande analys 

Under vilka förutsättningar produktiv skogsmark kan tillåtas ingå bostadsfastigheter är 

fortfarande lite oklart. Att gränserna är flyttade och en liberalare syn finns är tydligt, efter att 

HD i NJA 2017 s. 708 uttalat sig om när och under vilka förutsättningar produktiv skogsmark 

skulle kunna läggas till en bostadsfastighet. Men uttalandet är alltför vagt och generellt för att 

dra några konkreta slutsatser. Det är således är det upp till LMM att via sin tillämpning av 3 

kap. tydliggöra när produktiv skogsmark kan tillföras en bostadsfastighet. Intressant är att HD 

inställer åtgärden, när det ändå är i gråzonen. Det hade varit på sin plats med en 

proportionalitetsbedömning i målet för att vidare motivera avgörandet. Det förefaller i praxis 

som att det är först när det allmänna intresset förefaller som svagt som en avvägning mellan 

den enskildes intresse aktualiseras.210  

  

6 Skogsnäringen som allmänt intresse 
 

Skogsindustrin är viktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för Sverige. Det har därför 

ansetts viktigt att skogsfastigheterna, som räknas som en brukningsenhet, har en utformning 

som möjliggör ett effektivt skogsbruk. En teknisk och ekonomisk bedömning av en 

skogsfastighets utformning har därför ansetts viktig vid fastighetsbildningsåtgärder.  

 

Vad gäller möjligheterna att tillföra produktiv skogsmark till bostadsfastigheter brukar LMM 

utgå från tre olika situationer när det kan vara möjligt att tillföra produktiv skogsmark till 

bostadsfastigheter.211 Efter ett förarbetesuttalande i samband med lagändringen i början på 90-

talet har det inte ansetts föreligga något hinder att tillföra skogsmark som saknar intresse för 

det aktiva skogsbruket till en bostadsfastighet, vilket fått genomslag i både praxis och beslut 

av LMM.212 Produktiv skogsmark kan också föras över till en bostadsfastighet i syfte att 

läggas om till en annan markanvändning.213  Sedan kan även produktiv föras över till en 

bostadsfastighet för att användas till uttag av husbehovsvirke och en s.k. vedbrandsfastighet 

skapas. Vid bildandet av vedbrandsfastigheter läggs stor vikt vid skogsmarkens storlek i 

förhållande till produktionsförmågan. Syftet är att avgöra hur mycket skogsmark som kan 

tillåtas ingå i en bostadsfastighet. Även arrondering är av vikt och i fall bostadsfastigheten 

och skogsmarken ligger i olika skiften är det funktionella sambandet mellan skiftena av 

                                                 
210 Se exv. Svea hovrätts beslut 2003-10-16, mål Ö 7737–02.   
211 Lantmäteriet, FBL, 2008, s. 87–90.  
212 Prop. 1989/90:151, s. 22; Lantmäteriet, FBL, 2008, s. 87; Lantmäteriet, Yttrande HD, 2017, s. 5–6. 
213 En förutsättning som jag inte kommer att gå in på närmare pga. arbetes avgränsning till vedbrandsfastigheter 

och 3 kap. 7 § FBL. 
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vikt.214 I detta kapitlet lyfts därför några aspekter som kan vara av vikt vid en bedömning vid 

tillämpning av 3 kap. 7 § FBL.   

 

6.1 Fastighetsindelningens betydelse för skogsbruket 

Kopplingen mellan en god arrondering och lönsamhet har varit i fokus ända sedan 1700-talets 

storskiftesreform. Under 1900-talet förändrades skogsbruket och utvecklingen gick mot 

mycket stora brukningsenheter.215  

 

Fastighetsindelningen påverkar avkastningen av produktiv skogsmark.  Fastighetsbildning får 

därför inte ske i konflikt med de skogspolitiska målen eller så att åtgärden genom förändring 

av behandlingsytornas utformning eller storlek innebär att avkastningen riskerar att 

försämras. 216  Det finns därför ett samhällsekonomiskt intresse kopplat till skogsmarken i 

Sverige. Skogsindustrin, som utgör 3 % av Sveriges BNP, är en viktig basnäring i Sverige, 

både sett till landets ekonomi och sysselsättning. Sverige är en av världens största exportörer 

av papper, pappersmassa och sågade trävaror. 217 Ungefär hälften av all skogsmark i Sverige 

ägs av enskilda ägare.218 Därför är de enskilda skogsägarnas möjligheter att bruka skogen 

effektivt en viktig förutsättning för skogsnäringen.   

 

6.2 Produktiv skogsmark 

Skogsmark definieras i 2 § 1 st. 1 p. i skogsvårdslagen (1979:429) (SvL) och är mark lämplig 

för virkesproduktion. All skogsmark som producerar mer än 1 kubikmeter skog per hektar och 

år är produktiv skogsmark. Skogsmark som har en lägre produktion definieras som 

improduktiv enligt 2 § 1 st. 2 p. SvL. Definitionen bygger således på markens förutsättningar 

att producera virke och inte befintliga virkesbeståndet.219  

 

6.3 De skogspolitiska målen 

De två skogspolitiska målen som är gällande sedan 2008 sammanfattas i 1 § SvL. 

Bestämmelsen inleds med konstaterandet att skogen är en nationell tillgång. Därefter ställs två 

jämställda mål upp, ett produktionsmål som innebär att skogen ska skötas för att uthålligt ge 

                                                 
214 Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 89; Lantmäteriet, Yttrande HD, 2017, s. 7–11; NJA 2017 s. 708. 
215 Prop. 1969:128 del B, s. 52–54. 
216 Prop. 1969:128 del B, s. 160–161; Prop. 1993/94:27, s. 35. 
217 Skogs Industrierna, 2009, s. 5. 
218 Skogs Industrierna, 2009, s. 11. 
219 Prop. 2007/08:108, s. 97- 98, s. 121. 
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en god avkastning och ses som en förnybar resurs. Den andra målsättningen, miljömålet, 

innebär att skogen ska skötas för att bibehålla den biologiska mångfalden, genetisk variation 

och skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga. Slutligen poängteras i 1 § 2 st. SvL att 

hänsyn även ska tas till andra allmänna intressen vid skötsel av skogen.220 Således följer en 

inskränkning i äganderätten av den första meningen i 1 § SvL när det uttalas att skogen är en 

nationell tillgång, inte bara den enskilde fastighetsägarens egendom.  

 

Skogsvårdslagstiftningen har reviderats under 1900-talet ungefär vart 20- 25 år med ett tydligt 

syfte att trygga en långsiktig virkesförsörjning med tanke på skogsnäringen väsentliga 

betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning.221 Vid införandet av FBL och författandet 

av de förarbeten som används som vägledande vid tolkning av FBL förelåg andra 

skogspolitiska mål. FBL har fått karaktären ramlag för att hänsyn ska kunna tas till 

exempelvis geografiska skillnader och markpolitiska skillnader över tid.222   HD har i ett 

avgörande från år 2017 uttalat att den ändrade skogspolitiken idag ger större utrymme att 

beakta den enskildes intressen att tillföra skogsmark till bostadsfastigheter på landsbygden 

idag än vid tiden för förarbetsuttalandena i början på 1990-talet.223 

 

Samtidigt lyfts det i senaste propositionen till SvL att vid sidan av de nuvarande 

skogspolitiska målen så ska ett delat ansvar mellan samhället och skogsägarna bygga på en 

tydligt definierad och långsiktig äganderätt. En viss avreglering av skogsbruket som ger 

marknadskrafterna större möjligheter att påverka exemplen val av brukningsmetoder och 

produktion finns nu.224 Det lyfts även att det delade ansvaret samhället och skogsägarna har 

för skogsmarken genom portalbestämmelsen i 1 § SvL kräver en ”långsiktighet och tydlighet 

beträffande äganderätten” i förarbetet. Snabba förändringar av styrmedel som påverkar 

äganderätten kan även förändra de enskilda skogsägarnas incitament att bruka skogen 

långsiktigt. Således bör förändringar som påverkar ansvarsfördelningen och balansen mellan 

samhället och de enskilda skogsägarnas ske med eftertänksamhet.225 

 

                                                 
220 Prop. 2007/08:108, s. 33. 
221 Prop. 2007/08:108, s. 13. 
222 Prop. 1993/1994:27, s. 36; NJA 2017 s. 708, p. 11. 
223 NJA 2017 s. 708, p. 12–13. 
224 Prop. 2007/08:108, s. 25. 
225 Prop. 2007/08:108, s. 26. 
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6.4 Skogsmark som saknar betydelse för det aktiva skogsbruket 

I samband med att ett nytt skogsmarksbegrepp infördes i SvL år 2008 infördes även en 

bestämmelse i 3 § SvL som innebär att ”produktiv skogsmark som i väsentlig utsträckning 

används för annat ändamål än virkesproduktion” ska undantas bestämmelser om återväxt och 

föryngring.226 En formell uppdelning mellan skyddad och oskyddad skogsmark finns inte i 

SvL. Men exempelvis är produktiv skogsmark som omfattas av naturvårdsavtal, naturreservat 

eller utgör biotopskyddsområden undantagna från bestämmelserna om skyldighet att anlägga 

ny skog, vidta föryngringsåtgärder enligt 5- 6 § §§ SvL och bestämmelsen om tillåtna 

avverkningsformer enligt 10 § SvL.227 Detta är i huvudsak mark som enligt myndighetsbeslut 

används för att tillgodose allmänna intressen.228 Även det tidigare strikta ransoneringskravet i 

11 § SvL, vilken reglerar föryngringsavverkning inom en brukningsenhet, ska inte tillämpas 

på skogsmark som i väsentlig utsträckning används för annat ändamål än virkesproduktion 

enligt 11 § 2 st. SvL. Således kan man i vart fall anse att skogsmark som omfattas av dessa 

bestämmelser i skogsvårdslagen är att anse utan betydelse för det aktiva skogsbruket. 

 

I sitt yttrande till HD inför prövningen i NJA 2017 s. 708 så redovisade LMM de tekniska och 

ekonomiska omständigheterna som de anser kan innebära att skogsmark saknar intresse för 

det aktiva skogsbruket. LMM lyfter att terrängförhållanden kan påverka. Exempelvis långa 

avstånd till virkesavlägg och vägar. Sedan kan det faktum att skogsfastigheten redan är 

splittrad och att aktuella skiftet inte är lämpligt att brukas sammanhållet med övriga 

fastigheten på grund av dess storlek eller arrondering utgöra en anledning. Att skogsmarken i 

fråga är att anse som ett tekniskt eller ekonomiskt impediment kan även innebära att den 

skogsmarken saknar betydelse för det aktiva skogsbruket. Vidare framhåller LMM i sitt 

yttrande att varken låg bonitet, målklassning eller det faktum att skogen är avsatt för 

naturvård innebär att skogsmark är att anse som utan intresse för det aktiva skogsbruket.229     

 

6.5 Sammanfattande analys 

Produktionspåverkande omständigheter såsom arrondering och andra produktionshämmande 

omständigheter är avgörande vid en bedömning av huruvida produktiv skogsmark på en 

brukningsenhet är av intresse för det aktiva skogsbruket. Produktionshämmande 

omständigheter föranleds ofta av naturhänsyn, vilket ofta i sin tur föranleds av ett uttalat 

                                                 
226 Prop. 2007/08:108, s. 34. 
227 Prop. 2007/08:108, s. 98; Prop. 2007/08:108, s. 37. 
228 Prop. 2007/08:108, s. 37. 
229 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2017, s. 6–7. 
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allmänt intresse att skydda naturen.230 Men vad som kan vägas in här i övrigt är oklart och en 

sammantagen bedömning måste nog göras i det enskilda fallet. Någon vägledning direkt 

vägledning erbjuder inte det uttalandet HD gjorde i NJA 2017 s. 708. HD konstaterade bara 

att FBL inte bör tillämpas lika restriktivt längre när det kommer till att tillåta produktiv 

skogsmark ingå i bostadsfastigheter i förhållande till 1990-talet. Anledningen är de nya 

skogspolitiska målen infördes år 2009. Förarbetet i fråga uttalar sig i min mening tvetydigt 

om en avreglering av statliga styrningen. Avseende brukningsmetoder är tanken att 

marknadens efterfrågan istället ska vara styrande.231 Samtidigt uttalas att inga förändringar 

som påverkar förhållandet mellan samhället och den enskilde skogsägaren bör ske, i vart fall 

inte i första taget.232 Således har i vart fall inte den enskilde skogsägaren givits något konkret 

ökat inflytande i och med revideringen av de skogspolitiska målen, även om marknaden ges 

större inflytande. Det vore exempelvis intressant att se ett resonemang kring exempelvis 

huruvida brukningsmetoder, såsom hyggesfritt skogsbruk bedöms. Exempelvis om en större 

mängd skogsmark kan tillåtas ingå i en bostadsfastighet om det bedrivs hyggesfritt skogsbruk 

på skogsmarken. 

 

7 Analys 
 

Ser man till praxis när det kommer till fastighetsbildningsärenden där skogsmark har lagts till 

bostadsfastigheter så har lämplighetsbedömningen i stort sett gått ut på att undersöka hur 

starkt det allmänna intresset är. Inte i något av de rättsfallen jag tittat på har domstolen gått 

vidare efter att de konstaterat det föreligger ett starkt allmänt intresse att skogsmarken förblir 

inom skogsfastigheten med en ändamålstolkning av ett förarbete. Exempelvis så sker en 

prövning av det enskilda intresset inte i NJA 2017 s. 708. I avgörandet lutar sig HD på de 

förarbeten som de nu dömt ut i T 1523–17. Det enda som tycks påverkt avgörandet är att de 

skogspolitiska målen i SvL reviderats och att de har ytterligare ett förarbete att förhålla sig till 

i sin bedömning. HD uttalar sig dessutom väldigt försiktigt kring de utökade möjligheterna att 

tillföra produktiv skogsmark till bostadsfastigheter.  

 

Sett till undersökningen gällande rätt är svaret entydigt avseende FBL. Prövningen mellan de 

allmännas intresse och den enskildes aktualiseras först när det föreligger ett lågt allmänt 

intresse av skogsmarken på grund av exempelvis arrondering eller geografiska förhållanden. 

                                                 
230 Se kap. 5.4, Kombinationsfastigheter med skogsmark på landsbygd. 
231 Prop. 2007/08:108, s. 25; Se kap. 6.3, De skogspolitiska målen. 
232 Prop. 2007/08:108, s. 26; Se kap. 6.3, De skogspolitiska målen. 
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Någon proportionalitetsbedömning aktualiseras således inte i praxis regelmässigt. Prövningen 

är i stort en teknisk och ekonomisk bedömning av förutsättningarna att bedriva ett effektivt 

skogsbruk på fastigheten i fråga.233  

 

Vid en tolkning enligt ordalydelsen av 3 kap. 7 § FBL så finner jag inte att det finns utrymme 

för någon proportionalitetsbedömning. 3 kap. 7 § 1 st. FBL har sin utgångspunkt i en teknisk 

bedömning av arronderingen. Skogsmark får inte delas så att geografiska och tekniska 

möjligheter att bedriva skogsbruket försvåras och avkastningen därmed kan minska. Ett 

fortsatt effektivt skogsbruk ska kunna bedrivas även efter åtgärden. 3 kap. 7 § 2 st. FBL har i 

sin tur utgångspunkt i en sammantagen bedömning av skadlig uppdelning av en 

skogsbruksfastighet. Vad som är skadligt för en skogsbruksfastighet handlar om vad man 

värderar i skogen, men resultaten får alltså inte resultera i att värdet minskar. Hur som helst 

finns det i vart fall ingen inneboende proportionalitetsbedömning i 3 kap. 7 § 2 st. FBL utan 

bestämmelsen är utformad som ett förbud. Några möjligheterna att göra en 

proportionalitetsbedömning inom ramen för 3 kap. 7 § FBL finns därför inte enligt dess 

ordalydelse.  

 

För att tillgodose de krav som RF ställer på LMM bör således en proportionalitetsbedömning 

därför göras fristående, i vart fall i de ärenden när det allmänna intresset till en början anses så 

starkt att den sökta åtgärden inte bedöms genomförbar, likt HD gör i NJA 2013 s. 350 och T 

1523–17.  

 

Tydligt i jämförelsen är dock att rättskälleläran skapas och utvecklas likt ett språk. Såväl lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin tillhör rättskällor. Hur dessa tillämpas och beaktas 

utvecklas också i takt med tiden och samhällsutvecklingen och det finns inte alltid ett exakt 

svar.234 Skogsnäringen har länge ansetts som en livsviktig basnäring, likt gruvnäringen, och 

således även ett starkt allmänt intresse. Av den orsaken har säkert få intressen ansetts kunna 

konkurrera med dessa näringar.  

 

                                                 
233 Se kap. 5, Fastighetsbildning på landsbygden; prop. 1993/94:27, s. 35–36. 
234 Dahlman, 2007, s. 115–118.  
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Fastighetsbildning i sin tur må vara ett enskilt medel, på initiativ av den enskilde, men det kan 

inte påstås utgöra en enskild angelägenhet eftersom att det endast sker inom ramen för de 

villkor som de allmänna ställt upp, och sämjedelning är inte tillåten.235  

 

Jämför man rättsutvecklingen av beaktandet av det konstitutionella egendomsskyddet i stort 

och ställer det i förhållande till hur egendomsskyddet beaktas vid fastighetsbildningsåtgärder 

enligt FBL så ser man tydligt i vilken otakt FBL utvecklas i förhållande till svensk rätt i 

övrigt.  

 

En bidragande anledning till detta är antagligen förarbetenas så centrala roll vid 

fastighetsbildning och tolkningen av FBL, följt av praxis där även domstolarna har lagt stor 

vikt vid uttalanden i förarbeten, vilket syns tydligt i exempelvis NJA 1996 s. 110. I detta mål 

så använder sig HD uteslutande av lagtolkning baserat på förarbeten. Argumentationen är inte 

alltför utförlig och de faktum att HD målinriktat går vidare och inte ens tittar på 

grundlagsreformens inverkan har tillsynes ett tydligt mål, att sätta punkt för en diskussion i 

doktrin.236  

 

I samma anda uttalade även fri- och rättighetskommittén att deras konstaterande att 

lagstiftningen stod i överensstämmelse med de krav EKMR ställde upp således innebar att 

domstolar och myndigheter skulle kunna arbeta utifrån en utgångspunkt att svensk rätt var i 

överensstämmelse med EKMR. Att pröva alla typer av mål i lagstiftningen mot EKMR vore 

orimligt enligt fri- och rättighetskommittén. Istället framhåller fri- och rättighetskommittén att 

det åligger lagstiftaren att tillse att svensk lagstiftning är förenlig med EKMR.237  

 

Ett ställningstagande som LMM till synes vidmakthåller i sitt yttrande till HD. De anser 

vidare att en prövning av åtgärdens proportionalitet i förhållande till det konstitutionella 

egendomsskyddet i RF och EKMR, likt MÖD gjorde, vore ett paradigmskifte. En ändring av 

rättsläget, även om det ur en rättssäkerhetsaspekt vore önskvärt, anser LMM lämpligen sker 

genom lagstiftning. LMM framhåller att de anser att avgörandet från MÖD medfört en 

rättsosäkerhet.238  

 

                                                 
235 Prop. 1969:128, Del B, s. 12–13. 
236 NJA 1996 s. 110, s. 8; Jmf Bengtsson, 1994, s.924. 
237 SOU 1993:40, Del A, s. 125. 
238 Lantmäteriet, Yttrande HD, 2018, s. 15. 
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Rättsutvecklingen som vi nu ser sedan grundlagsreformen borde inte vara så oväntad. Sådan 

vikt borde inte läggas vid huruvida FBL ansågs förenlig med egendomsskyddet för 26 år 

sedan. I SOU 1993:40, samma SOU som LMM hänvisar till i sitt yttrande, så lyfter fri- och 

rättighetskommittén följderna som Europarätten skulle kunna få i framtiden. Anledningen 

förutspåddes kunna vara just framtida ändringar och rättsutvecklingar som åtaganden av 

högre hierarki kunde medföra. Därav ansågs normkontrollen kunna få en ökad betydelse 

redan i början på 1990-talet.239 Vilket idag är ett faktum, särskilt sedan grundlagsreformen år 

2010. Att LMM därför anser att 12 kap. 10 § RF inte skulle beröra myndigheten är 

bekymrande. LMM verkar även anse att en normprövning av en bestämmelse i FBL kan 

uteslutas av LMM. Detta eftersom att fri- och rättighetskommittén i början på 1990-talet i 

samma förarbete ansåg att LMM kunde utgå ifrån att FBL stod i överensstämmelse med RF 

och EKMR. Hade LMM lyft blicken från förarbetena och FBL skulle det snarare framstå för 

dem som ett oundvikligt faktum, sett till svensk rättsutveckling i övrigt, särskilt efter 

avgörandet i NJA 2013 s. 350.240  Jag kan därför inte annat än att hålla med MÖD. Ett 

generellt ställningstagande att det allmänna intresset i stort representeras i FBL skulle urvattna 

egendomsskyddet.241  

 

LMM har att beakta egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen i egenskap av 

myndighet eftersom Europarätten innefattar såväl en positiv som en negativ förpliktelse enligt 

1 artikeln EKMR. Vidare så måste den grundläggande rättskällelärans hierarkin beaktas och 

grundlag går före lag, lex superior derogat legi inferiori. LMM ska främja de rättigheter som 

äganderättsskyddet innebär såväl som hindra kränkningar av det konstitutionella 

egendomsskyddet. 242  Rättstillämpare såsom LMM binds av den grundläggande 

rättskälleläran. Hierarkin mellan rättskällorna påbjuder att RF ges mer tyngd än speciallagar 

såsom FBL. Egendomsskyddet återfinns i rättighetskatalogen i RF och måste således beaktas 

därefter. Därför bör en avvägning ske i alla fall, inte bara när det allmänna intresset är svagt 

på grund av tekniska och ekonomiska skäl.  

 

I linje med detta står även införandet av proportionalitetsprincipen i 5 § FL, vars syfte är att 

förtydliga denna positiva förpliktelse. Införandet innebär även en utökad kommunicerings- 

                                                 
239 Se s. 31; SOU 1993:40 s. 225. 
240 Se kap 4.5, Normkonflikter vid myndighetsutövande jmf. kap. 2.5, Grundlagsreformens betydelse för 

proportionalitetsprincipens genomslag i praxis. 
241 MÖD beslut 2017-03-06 i mål F 9782–15, s. 9.  
242 Se kap. 2.3. 



60 

 

och motiveringsplikt. 243  Således ställer nu rättsutvecklingen under det gångna året nya 

ofrånkomliga krav på LMM.  

 

4 kap. 25 § 1 st. FBL möjliggör en avvägning inom ramen för tillämpning av bestämmelser i 

3 kap. FBL, exempelvis 3 kap. 7 § FBL, och därför bör möjligheterna till en 

proportionerlighetsbedömning inom denna bestämmelse undersökas. Den utredningsplikt som 

LMM har enligt 4 kap. 25 § 1 st. FBL första meningen, som innebär att utreda 

förutsättningarna är bara ett delmoment i bestämmelsen.244 Efter att ett hinder i egenskap av 

ett angeläget allmänt intresse konstaterats bör således en avvägning ske, likt HD förespråkar i 

exempelvis NJA 2013 s. 350 och T 1523–17. Vid en tolkning enligt ordalydelsen av 4 kap. 25 

§ 1 st. FBL finner man av lagtexten att såväl allmänna som enskilda intressen ska utredas. 

”LMM ska utreda förutsättningarna för fastighetsbildningen” lyder lagtextens första 

meningen i bestämmelsen. En mening som torde förstås som en uttömmande utredning av 

förutsättningarna ska göras i stort. Både förutsättningar som talar att fastighetsbildningen 

genomförs och de så talar emot ett genomförande av den sökta åtgärden genomförs därför. 4 

kap. 25 § 1 st. FBL talar också om en skyldighet att utreda om huruvida hinder föreligger. 

Vidare lyder andra meningen att om det inte finns hinder mot denna, ska myndigheten 

utarbeta en fastighetsbildningsplan. Således bör LMM inte utreda om hinder föreligger utan 

vilka förutsättningar som finns, både de som talar för och emot, enligt första meningen i 4 

kap. 25 § 1 st. FBL. Därefter kan man se att det föreligger en presumtion i lagtextens 

formulering att fastighetsbildningen ska genomföras om inte hinder föreligger enligt 

bestämmelsen andra mening. Här i ligger således en prövning, men ingen 

proportionalitetsbedömning.245  

 

Denna bestämmelse tolkas säkerligen lätt felaktigt. Ur ett effektivitetsperspektiv är det istället 

lätt att bestämmelsen första två meningar tolkas som en undersökning om huruvida ett hinder 

föreligger, som förvisso kan grundas på en presumtion att avsaknaden av ett hinder leder till 

att förrättningen genomförs. Men resultatet faller ändå eftersom att bedömningsunderlaget blir 

missvisande. Fokus har legat på att identifiera hindret, de allmänna intressena, istället för en 

helhetsundersökning av förutsättningarna i stort som underlag till en avvägning.  

 

                                                 
243 Se kap. 2.6, Proportionalitetsprincipen i FL. 
244 Se kap. 4.1, Fastighetsbildning.  
245 Se kap. 4.1, Fastighetsbildning; Jfr Lantmäteriet, FBL, 2018, s. 358–359. 
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Synen på FBL som helt förenlig med RF, och EKMR, som LMM har i sitt yttrande till HD 

inför prövningen av T 1523–17 är bekymrande. Undersökningen av rättskällorna sträcker sig 

till gamla förarbeten och praxis baserade på samma gamla förarbeten, således stannar även 

kraven på prövningen till det datum som dessa skrevs.246 Beslutet som LMM fattade som 

föranledde avgörandet T 1523–17 fattades förvisso innan införandet av 5 § FL men oavsett så 

finns inga hänvisningar till det konstitutionella egendomsskyddet och någon bedömning av 

åtgärdens proportionalitet i bedömningsunderlaget.247  

 

HD:s avgöranden och den nya bestämmelsen i 5 § FL föranleder slutsatsen att en 

proportionalitetsbedömning kan framgå i beslutsskälen enligt nu gällande rätt vid 

fastighetsbildningsärenden. HD tar självklart inte ställning till 5 § FL i domen i fråga på grund 

av retroaktivitetsförbudet. Senaste revideringen av Lantmäteriets handbok i FBL är från i juni, 

dvs. 1 månad innan 5 § FL trädde ikraft. Därför kan jag inte se något ställningstagande om 

hur bestämmelsen anses påverka tillämpningen av FBL och de rutiner LMM har vid 

handläggningen av fastighetsbildningsärenden. Samtidigt är förvaltningslagen subsidiär till 

speciallagstiftning i många avseenden genom lex specialis. Dock betonas 

proportionalitetsprincipens genomslag i all förvaltning med hänvisning till 2 kap. 15 § RF och 

Europarätten. Dessutom är FBL snart femtio år gammal och därför väger kanske inte det 

faktum att FBL utgör en speciallagstiftning så tungt sett till lex posterior. Betydelsen av 5 § 

FL för tillämpningen av FBL är således diskutabel, om än införandet av bestämmelsen är 

symboliskt och pedagogiskt viktig enligt min mening.  

 

Även om ändringarna i 5 § FL i sig inte föranleder några direkta ändringar i handläggningen 

måste proportionalitetsprincipen ändå ges genomslagskraft sett till 2 kap. 15 § RF och 

Europarätten, lex superior derogat legi inferiori. Sammantaget anser jag därför att 

rättsutvecklingen som varit föranleder nya rutiner vid skrivandet av beslutsskälen, och att en 

proportionalitetsbedömning utförs i de enskilda ärendena som LMM handlägger enligt 3 kap. 

FBL.248  

 

                                                 
246 Se kap. 3.2, Egendomsskyddet vid förrättningar som skett tvångsvis.  
247 Lantmäteriet, 2015, M14919, PR3; Brännström & Vannebäck, 2017, s. 74; Se referat Lantmäteriet, Yttrandet 

HD, 2018.  
248 Se kap. 2.5, Grundlagsreformens betydelse för proportionalitetsprincipens genomslag i praxis; Se kap.2.6, 

Proportionalitetsprincipen i FL. 
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Även om de nationella myndigheterna och domstolarna bedömer vad som är ett allmänt 

intresse, margin of appreciation, bör en proportionalitetsbedömning utföras. 

Proportionalitetsbedömningen utgör en garanti för rättigheterna i 2 kap. RF och ger svar på 

huruvida de nationella myndigheternas tolkning av ett angeläget allmänt intresse ska tillåtas få 

genomslag. Resultatet ska då leda till att den minst ingripande metoden används och att 

ingreppet i rättigheten inte blir orimligt stort i förhållande till syftet.249 

 

Tanken vid instiftandet av FBL var att lagstiftningen i 3 kap. FBL skulle ha en 

ramlagskaraktär, just för att den skulle kunna erbjuda en dynamisk tillämpning över tid sett 

till samhällets utveckling. Men lagstiftaren gick miste att ta fasta på alla aspekter ett samhälle 

kan utvecklas på, exempelvis den förändrade synen på äganderätten.  

 

Huruvida FBL är i behov av en reform eller en mindre lagändring, är som LMM påpekar i sitt 

yttrande upp till lagstiftaren. 250  Ofrånkomligt är dock det faktum att det krävs en 

proportionerlighetsbedömning vid avvägning i varje enskilt ärende för att säkerställa att det 

konstitutionella egendomsskyddet får genomslag vid tillämpning av 3 kap. 7 FBL. En 

proportionalitetsbedömning i ett enskilt ärende kan LMM utföra även utan lagändring genom 

en normprövning enligt 12 kap. 10 § RF.251 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
249 Se kap. 2.2, Proportionalitetsprincipen i Europarätten; Åhman, 2010, s. 112–113. 
250 Lantmäteriet, Yttrande HD 2018, s. 15. 
251 Se kap. 4.5, Normkonflikter vid myndighetsutövande.  
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