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1 Inledning 
Införlivandet av Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) i Sverige år 1995 innebar att 

egendomsskyddet införlivades i svensk rätt. Individens rätt gentemot staten i fråga om 

egendomsskydd och markanvändning stärktes därmed.  Den reglering av markanvändningen som 

finns att tillgå idag är framförallt Fastighetsbildningslagen (FBL) (SFS 1970:988). FBL trädde i 

kraft den 1 januari år 1972. Reglering av fastighetsbildningen kom till för att åstadkomma ett 

rationellt nyttjande av marken i Sverige. Utöver detta allmänna intresse finns regleringen också 

för att enskilda ska kunna genomföra ändringar i fastighetsindelningen. Vad som är rationellt 

nyttjande av marken förändras med tiden. Lagstiftningen måste hela tiden stämma överens med 

jord- och planpolitiska mål samt andra samhällsintressen som påverkas av markanvändningen. 

Vad som värderas som lämpliga fastigheter idag för, till exempel, bebyggelseområden och 

jordbruks- och skogsfastigheter, kan se annorlunda ut om tio år. Därför är bestämmelserna i FBL 

utformade så att de är elastiska.1 Regleringen av lämplighetsprövningen återfinns i 3 kap 1 § FBL 

där det stadgas att en lämplighetsprövning ska göras vid fastighetsbildningsåtgärder.   

 

Fastighetsbildningsåtgärder enligt FBL delas upp i två olika kategorier; ombildning och 

nybildning av fastigheter. Ombildning av fastigheter (fastighetsreglering) sker genom 

marköverföring samt genom bildande, upphävande och ändringar av servitut. Nybildning av 

fastigheter kan ske genom avstyckning, klyvning samt sammanläggning. Uppsatsen kommer 

fokusera på fastighetsreglering, samt nybildning av fastigheter genom avstyckning, eftersom det 

är denna typ av åtgärder som blir mest aktuell vid tvångsåtgärder.2 I FBL finns förutsättningar för 

markexploatering mot en ägares vilja. Men enligt EKMR ska en proportionalitetsbedömning 

göras så fort egendom tas i anspråk mot en ägares vilja. Trots att EKMR införlivades i svensk rätt 

år 1995 genom lag (1994:1219) om europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna, har inte egendomsskyddet uppmärksammats när 

fastighetsbildningsfrågor avgjorts. Först år 2018 kom Högsta domstolens (HD) dom NJA 2018 s. 

753 som klargjorde att, för att åtgärden ska vara förenlig med egendomsskyddet, krävs en 

proportionalitetsbedömning. Första tilläggsprotokollet artikel 1 i EKMR anger att "varje fysisk 

eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom 

annat än i det allmännas intresse och under förutsättningar som anges i lag och i folkrättens 

                                                
1 Prop 1969:128 del B, s. 13. 
2 Kalbro, Lindgren, 2018, s. 112-115. 
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allmänna grunder”. I 2:15 Regeringsformen (RF) (SFS 1974:152) stadgas att "vars och ens 

egendom är tryggad genom att ingen ägare kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller 

till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

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

angelägna allmänna intressen." Både egendomsskyddet i EKMR och egendomsskyddet i RF 

tillåter att inskränkningar görs av egendomsskyddet så länge det krävs för att tillgodose allmänna 

intressen. I RF föreskrivs dock att det allmänna intresset måste vara ett “angeläget allmänt 

intresse”. Efter NJA 2018 s. 753 har fokus kommit att hamna mer på det enskilda intresset då 

domstolen slår fast att även om det är ett angeläget allmänt intresse som finns för handen måste 

en proportionalitetsbedömning göras. Av intresse är då frågan om lämplighetsprövningen i är mer 

rättssäker, ur den enskildes perspektiv, nu när egendomsskyddet, med den erfordrade 

proportionalitetsbedömningen, har stärkts i svensk rätt vid fastighetsbildningsfrågor.  

 
1.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett starkare egendomsskydd påverkar 

lämplighetsprövningen vid fastighetsbildning ur ett rättssäkerhetssäkerhetsperspektiv. Uppsatsen 

avser att besvara följande frågeställningar: 

● Vad är gällande rätt beträffande dagens lämplighetsprövning vid tvångsåtgärder i FBL? 

● Går ett förstärkt egendomsskydd stick i stäv med lagstiftarens avsikt med 

lämplighetsprövningen i fastighetsbildningslagen?  

● Hur påverkas rättssäkerheten av att det nu står klart att en fristående 

proportionalitetsbedömning alltid ska göras vid en tvångsåtgärd utifrån 3 kap 1 § FBL? 

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att behandla Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna (EU-stadgan) eftersom de frågor som utreds inte har ett uppenbart EU-rättsligt 

intresse. EU-stadgan hänvisar i artikel 52 till rättigheterna i EKMR. Skyddet för äganderätten 

finns i EU-stadgan i artikel 17, och båda regleringarna har liknande innebörd. Både EU-

domstolen och Europadomstolen gör även proportionalitetsbedömningar vid prövning av 

egendomsskyddet utifrån de olika regleringarna. Men enligt artikel 51 aktualiseras EU-stadgan 

endast när medlemsstaterna tillämpar unionsrätten. Uppsatsen kommer utgå från den enskildes 

perspektiv och det är egendomsskyddet i EKMR som har införlivats i svensk rätt och som 
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reglerar maktförhållandet mellan individen och staten. Därför kommer uppsatsen endast fokusera 

på EKMR och Europadomstolens praxis.3 

 

1.3 Metod, material och disposition 
Rättsutredningen som görs i uppsatsen utgår från rättskälleläran, det vill säga förarbeten, lag, 

doktrin och praxis från både nationella instanser samt avgöranden från Europadomstolen.4 

EKMR:s bestämmelse om egendomsskyddet har inkluderats också. Det finns få rättsfall som 

behandlar lämplighetsprövningen i fastighetsbildningslagen.5 Många av de rättsfall som 

behandlas i uppsatsen är från Hovrätten och Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) då det är 

främst där som beslut om fastighetsbildning avgörs. Dessa rättsfall är därmed inte prejudicerande, 

som rättsfall från Högsta domstolen är, men de har ändå ett värde för rättstillämpningen. 

Rättstillämpningen strävar efter att vara enhetlig och vid avsaknad av ett avgörande från HD kan 

hovrättsavgöranden få ett värde för rättstillämpningen. Men för att detta ska ske krävs flera 

samstämmiga avgöranden.6 Flera hovrättsavgöranden har inkluderats i uppsatsen varav alla inte 

är samstämmiga. Dessa har bedömts vara av intresse för att belysa att lämplighetsprövningen i 

många fall beror på omständigheter i det enskilda fallet, och för att se vilka faktorer som kan 

vägas in i prövningen. De rekvisit i lämplighetsprövningen som inte har varit föremål för 

domstolsavgöranden har kompletterats i uppsatsen med doktrin och de uttalanden som finns att 

tillgå i förarbeten. 

 

Uppsatsens första del innehåller en historisk bakgrund av hur markanvändningen har avgjorts 

tidigare i Sverige. Det finns anledning att gå in på den historiska bakgrunden till hur 

markanvändningen tidigare har reglerats i Sverige då man, inte alltför sällan, stöter på äldre 

rättsinstitut och rättsregler vid just fastighetsbildningsfrågor. Äldre rättsregler kan även ha 

inverkan på fastighetsförhållanden idag. Vidare hjälper det läsaren att få en inblick i lagstiftarens 

avsikt med att reglera markanvändningen på det sätt det regleras idag. Samhället förändras 

liksom hur markanvändningen ska prioriteras. Detta speglas i lagstiftningen. Den historiska 

bakgrunden utgår från den historiska översikt som har gjorts i förarbetena samt 

Fastighetsbildning och fastighetsbestämning – Om fastighetsbildningslagen m.m. av Peter 

Ekbäck, professor i Fastighetsteknik vid KTH. För att få in ett mer juridiskt perspektiv på den 

                                                
3 Axberger, 2018, s. 762-763.  
4 Dahlman, 2010, s. 23. 
5 Bengtsson, Bertil, 2018, s. 86. 
6 Prop. 2004/05:131, s. 173. 



8 
 

historiska bakgrunden används även Speciell Fastighetsrätt Miljöbalken av Bertil Bengtsson, som 

är professor i rättsvetenskap och tidigare justitieråd.  

 

Uppsatsens andra del innehåller en genomgång av den lämplighetsprövning vi har idag vid 

fastighetsbildning. Rambestämmelserna för lämplighetsprövningen finns i 3 kap och dessa 

fastställer de yttersta gränserna för vilka fastighetsbildningsåtgärder som kan tillåtas från allmän 

synpunkt. I och med att rekvisiten i lämplighetsprövningen har utkristalliserats i praxis utgår 

redogörelsen för rekvisiten mest från praxis och framförallt från Hovrättsavgöranden och 

avgöranden från MÖD. Urvalet av praxis har skett utifrån de rättsfall som har haft mer utförliga 

motiveringar kring rekvisiten. När avvägningen i lämplighetsprövningen görs i praxis mellan det 

enskilda intresset och det allmänna intresset hänvisar domstolarna till propositionen som gjordes 

vid införandet av FBL. Propositionen till lagändringen av FBL, som trädde i kraft år 1991, har 

också inkluderats då propositionen ligger mer i linje med dagens syn på de regionalpolitiska 

målen. I denna del av uppsatsen ligger därför förarbetena till lämplighetsprövningen i fokus samt 

praxis. 

 

I uppsatsens tredje del görs en genomgång av 5 kap 4-8 §§ FBL då dessa paragrafer finns till för 

att skydda enskilda intressen, redogörelsen utgår ifrån lagtext. Paragraferna begränsar hur stort 

mått av tvång som den enskilde kan utsättas för vid fastighetsreglering. För bara några år sedan 

var uppfattningen att dessa paragrafer var tillräckliga som skydd för den enskilde i 

lämplighetsprövningen, att de utgjorde en proportionalitetsbedömning och att egendomsskyddet 

därmed var tillgodosett. För att läsaren ska få en förståelse för intentionen med paragraferna har 

även förarbetena samt ett rättsfall NJA 2004 s. 106 inkluderats i denna del. Rättsfallet innehåller 

en utförlig beskrivning av skyddet för de enskilda intressena där en genomgång görs för varje 

paragraf. Jag har valt att inte ha med mer praxis i denna del då senare rättsfall från både 

underinstanser samt rättsfall från HD (NJA 2018 s. 753) hänvisar till detta rättsfall vid 

genomgång av skyddet för de enskilda intressena. 

 

Framställningen av egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen i uppsatsens fjärde del 

kommer innefatta dels egendomsskyddet i svensk rätt, dels egendomsskyddet i EKMR. Sverige 

har införlivat EKMR och egendomsskyddet finns lagstadgat i 2 kap 15 § RF. Egendomsskyddet 

som rättighet finns därmed både i Europakonventionen och även som svensk grundlag i RF. Båda 

regleringarna samt hur de samverkar med varandra presenteras. Vid beskrivningen av 

egendomsskyddet i EKMR och proportionalitetsprincipen kommer fokus ligga på praxis från 



9 
 

Europadomstolen. Europadomstolen har utvecklat riktlinjer för hur egendomsskyddet ska 

efterlevas samt hur egendomsskyddet får begränsas i medlemsstaterna. Proportionalitetsprincipen 

finns inte i EKMR men har med tiden också fått stor betydelse i Europadomstolens praxis och för 

prövningar av inskränkningar i egendomsskyddet. För att komplettera och få en större förståelse 

för rättsutvecklingen av egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen i Europadomstolens 

praxis har även doktrin inkluderats. Vid sökning efter rättsfall från Europadomstolen har 

databasen HUDOC använts. HUDOC är en rättsdatabas under ECHR, European court of human 

rights. Rättsfallen har begränsats på så vis att de rättsfall som har funnits på svenska eller 

engelska som har berört egendomsskyddet och proportionalitetsbedömningen har inkluderats. 

Uppsatsen kommer utgå ifrån doktrin, lag, förarbeten och praxis vid beskrivningen av 

egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen i svensk rätt. NJA 2018 s. 753 är ett viktigt 

rättsfall som har fått ta stor plats i beskrivningen av praxis från svenska domstolar. Rättsfallet är 

av vikt då proportionalitetsprincipen tillämpades för första gången i svensk rätt vid 

fastighetsbildningsfrågor.  

 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur den enskildes intresse av skydd för sin egendom 

tillvaratas i fastighetsbildningsprocessen samt hur rättssäkerheten tillgodoses. Då den enskilde 

vid fastighetsbildningsåtgärder enligt FBL kan bli föremål för statens ingripanden ställs krav på 

att lagstiftningen är rättssäker. Vad rättssäkerhet är finns det oenighet kring. Vilka garantier som 

erfordras i rättssäkerhetsbegreppet har preciserats av många olika författare. Bland annat menar 

Ehrencrona att de mänskliga rättigheterna ingår i rättssäkerhetsbegreppet. Med den enskilde som 

skyddsobjekt menar Ehrencrona att den enskilde ska skyddas från statsmakternas åtgärder. Här är 

proportionalitetsprincipen en viktig rättssäkerhetsprincip som genomsyrar all tillämpning av 

EKMR.7 Men är dagens lämplighetsprövning enligt FBL mer rättssäker för att en 

proportionalitetsbedömning erfordras? För att utreda denna frågeställning utgår uppsatsen från 

Aleksander Peczeniks definition av rättssäkerhetsbegreppet där bedömningen utgår från huruvida 

rättsregeln är, bland annat, förutsebar, tillförlitlig och trygg.   

 
1.4 Ett rättssäkerhetsperspektiv 

Peczeniks definition av rättssäkerhetsbegreppet utgår från att det finns en hög efterlevnad av 

rättsregler i en rättsstat. Maktutövningen får inte upplevas som godtycklig utan maktutövningen 

                                                
7 Ehrencrona, 2007 s. 37. 
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ska utgå från rättsreglerna.8 Peczenik delar upp rättssäkerhetsbegreppet i två begrepp, dels den 

formella rättssäkerheten, dels den materiella rättssäkerheten. Den formella rättssäkerheten utgår 

från att rättsstaten ska vara ett juridiskt ramverk som kräver förutsebarhet, stabilitet, offentlighet, 

effektivitet samt tillförlitlighet. I den materiella rättssäkerheten betonas den enskildes intressen 

såsom strävan efter trygghet och jämlikhet. Enligt Peczenik ska svagare parter skyddas gentemot 

starkare parter, såsom förhållandet mellan staten och individen.9  

 

Peczenik menar att det finns en spänning mellan den materiella och den formella aspekten av 

rättssäkerhetsbegreppet. Argumentation för juridiska lösningar ska utgöra en väl avvägd 

kompromiss mellan flexibilitet och stabilitet, en balans mellan lag och rättvisa. Som exempel på 

detta tar Peczenik upp generalklausulen 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område (AvtL) som behandlar oskäliga avtalsvillkor. Generalklausulen 

gör det möjligt för domstolar att argumentera för lösningar som tar sikte på den materiella 

rättssäkerheten. Lagstiftaren behöver därmed inte införa alltför komplicerade regleringar utan kan 

tillåta domstolarna att göra skönsmässiga bedömningar genom så kallade skälighetsavvägningar. 

I det moderna samhället behövs denna typ av spänning då samhället förändras fort. En lag som 

inte är flexibel kan bli ett hinder för samhällsutvecklingen.10  

 

Det finns en del faktorer som enligt Peczenik främjar både den formella och den materiella 

rättssäkerheten. Denna uppsats ska fokusera på de faktorer som tar sikte på lagstiftningen och 

dess tillämpning. Analysen kommer grundas på följande faktorer som enligt Peczenik ska främja 

den formella rättssäkerheten; Rättsreglerna ska vara både generella och exakta, rättsreglerna ska i 

hög grad efterlevas av de som utövar makten, det är först då som maktutövningen anses vara 

förutsebar.11 Solida rättsregler behövs för att medborgarna ska få möjlighet att anpassa sig efter 

dem samt för att myndigheter ska få en stabil handlingsram. Rättsreglerna ska kunna förändras 

men stabiliteten får inte äventyras då individer fortfarande måste kunna förutse konsekvenser av 

olika handlingar. Uppsatsen kommer också fokusera på den materiella rättssäkerheten, det vill 

säga lagtextens utrymme för skälighetsavvägningar samt domstolarnas möjlighet att argumentera 

för välavvägda kompromisser för att åstadkomma jämlikhet och trygghet.  

 
                                                
8 Peczenik, 1995, s. 50 
9 Ibid, s. 47. 
10 Ibid, s. 45. 
11 Ibid, s. 52. 
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2 Historisk bakgrund till dagens lämplighetsprövning vid 
fastighetsbildning  

Från statens sida har det funnits ambitioner att reglera utformningen av fastigheter sedan lång tid 

tillbaka. Skälet har främst varit att undvika uppsplittring av jord i små och olönsamma enheter. I 

och med att skatteintäkterna var knutna till fastighetsinnehavet var kontroll av fastighetsbeståndet 

av vikt för staten. Efterhand blev skälen av nationalekonomisk och social karaktär.12 De statliga 

ambitionerna har konkretiserats genom olika skiftesreformer.  

 

Under 1700-talet levde nästan alla människor i byar där jordbruket var den främsta 

sysselsättningen. Åkerjorden i byarna delades upp i delar, så kallade tegar. Varje gård fick 

därmed en del av den bästa jorden, en del av den näst bästa och så vidare i enlighet med 

Solskiftet, som då gällde för uppdelning av mark. Solskiftet är den historiskt äldsta 

dokumenterade metoden för delning av jord och återfinns i svealagarna, framförallt i 

upplandslagen.13 Hemmansklyvningen som också var ett sätt att dela upp jorden under denna 

tidsepok innebar att familjens jord i samband med arv delades upp i mindre tegar. 

Hemmansklyvningen dateras bakåt till 1459. Syftet med bestämmelserna var att stoppa 

klyvningar som riskerade att minska statens skatteinkomster.14 Hemmansklyvningen innebar 

dock att tegarna blev mindre och mindre. Åkermarken var utspridd och bönderna var tvungna att 

samarbeta med grannarna för att kunna bruka marken. Skiftesreformerna gick ut på att slå ihop 

marken till större och mer lönsamma enheter för att göra jordbruket mer effektivt.15  

 

Skiftesreformerna bestod av Storskiftet 1757-1762, Enskiftet 1803-1807 och Laga skifte 1827. 

Storskiftet var den första större skiftesreformen i Sverige. Tegarna slogs samman så att varje 

bonde fick mer sammanhängande brukbara åkrar. Dock gick utvecklingen långsamt och för att 

effektivisera processen beslöts åtgärderna om enskifte 1803. Enskiftet inspirerades av Macleans 

reform om att samla ägorna i ett skifte för varje brukare. Det byggdes nya bostäder i centrum av 

de nya skiftena och brukarna slapp bo ihopträngda i byar. Enskiftet blev lyckat bland annat i 

Skåne som lämpade sig för ett enhetligt slättlandskap. Däremot var enskiftet inte lika lyckat i 

andra delar av Sverige som mestadels bestod av kuperat landskap och stora skillnader i markens 

                                                
12 SOU 1944:46 s. 48.  
13 Prop 1969:128 del B s. 3. 
14 Prop 1969:128 del B s. 5. 
15 Ibid. 
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brukbarhet.16 Därför ersattes enskiftet av laga skiftet år 1827. Laga skiftet innebar att varje 

bondes andel samlades och lades ut på en och samma plats. Den bonde som fick en andel i en 

sämre markbit fick också en större markbit. Byggnaderna flyttades ut till marken och detta 

resulterade i att byarna splittrades. Laga skiftet gällde i hela Sverige förutom i Dalarna och därför 

råder det stor ägosplittring där än idag.17 

 

Skiftesreformerna förändrade Sveriges landskapsbild på så vis att byarna upplöstes, nya 

fastighetsgränser drogs, nytt vägnät skapades och tidigare ängsmark och betesmark blev 

uppodlade.18 För bonden som brukade jorden innebar de täta skiftesreformerna en stor osäkerhet. 

Många års förbättringsarbete av ägorna och byggnaderna kunde plötsligt vara förgäves då ägorna 

genomgick många omfördelningar under tidsperioden för skiftesreformerna. Ägorna 

omfördelades även mellan skiftesreformerna. Storskiftesdelningar som vunnit laga kraft kunde 

omfördelas plötsligt av att en enda delägare i en by efterfrågade nytt skifte. Det går att anta att för 

den enskilde jordbrukaren innebar de täta skiftesförordningarna större olägenheter än vad den 

tidigare ägosplittringen gjorde.19 Vidare spelade osäkerheten stor roll för hur marken brukades. 

Osäkerheten över innehavet gjorde att den enskilde jordbrukaren var restriktiv med att lägga ner 

energi och pengar på att sköta marken, då marken plötsligt kunde tillhöra någon annan genom 

skifte. Äganderätten var sålunda av stor betydelse för jordbrukarna.20  

 

2.1  Mot större inflytande för den enskilde 
År 1896 kom lagen om hemmansklyvning, ägostyckning och jordavsöndring att ersätta 1881 års 

förordning om hemmansklyvning och jordavsöndring. Enligt förarbetena ville riksdagen skapa 

möjligheter för mindre bemedlade att skapa egna jordbruk. 21 Fastigheter skulle kunna delas upp i 

flera delar med hjälp av ägostyckning och hemmansklyvningen. Skillnaden var  att vid 

ägostyckning tillhörde fortfarande delområdena samma fastighetsägare medan hemmansklyvning 

avsåg uppdelning av fastighet mellan olika delägare utifrån deras andelar. I 2 kap stadgas 

bestämmelser om beskaffenheten och belägenheten, med tillägget att hänsyn tas till ändamålet 

och att skiftena blir reguljära och gränserna bekvämt markerade. I 2 kap finns det även 

bestämmelser om tillgång till behövliga vägar för fastigheterna.  Även om fastighetsbildningen 

                                                
16 Prop 1969:128 del B s. 3-4. 
17 Jonsson, s. 104; Prop 1969:128 del B s. 4-5. 
18 Jonsson, s. 102. 
19 Ibid, s. 101. 
20 Ibid, s. 105. 
21 Prop. 1896:37 s. 13. 
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blev mer liberal skulle den tidigare ägosplittringen undvikas. Därför utformades 2 kap 8 § 2 st i 

hemmansklyvningslagen så att ägorna, avseende beskaffenhet och belägenhet, skulle bli lämpliga 

för det avsedda ändamålet.22 

 

2.2 Från olika regleringar för städerna och landsbygden till dagens FBL  

Lag om fastighetsbildning i stad (FBLS) reglerade fastighetsbildningen i städerna i Sverige. 

FBLS tillkom år 1917 medan, lag (1926:327) om vad iakttagas skall i avseende å införande av 

lagen om delning av jord å landet, tillkom år 1926 och denna lag reglerade fastighetsbildningen 

på landsbygden.23  

 

År 1939 började FBL utformas då sakkunniga tillsattes av riksdagen för att se över JDL och dess 

brister. År 1947 genomfördes en del förändringar av JDL och år 1953 skulle den slutgiltiga 

versionen av JDL verkställas men i stället startades en ny utredning och gruppen som skulle 

utreda förutsättningarna för fastighetsbildning kallade sig Fastighetsbildningskommittén. 

Betänkandet ”Fastighetsbildning” SOU 1963:68 innehöll förslaget om sammanläggning av 

fastighetsbildningsförfarandet på landsbygden och i städerna till en och samma lagstiftning.  

 

Fastighetsbildningskommittén konstaterade att styrningen av fastighetsindelningen var ett 

verktyg för kontroll av markdispositionen i Sverige och därmed kunde inte nybildning och 

ombildning av fastigheter ses som isolerade företeelser.24 De enskilda och de allmänna intressena 

måste vägas mot varandra vid en fastighetsbildningsåtgärd.25  

 

FBL skulle göra fastighetsbildningsprocessen snabb, enkel och effektiv och även göra den mer 

rättssäker. I förarbetet varnade dock Fastighetsbildningskommittén för utvecklingen av de 

europeiska marknaderna och dess påverkan på markdispositionsfrågorna.26 Med en mer elastisk 

utformning var förhoppningen att lagstiftningen inte skulle åldras alltför fort utan utformningen 

skulle kunna anpassas efter samhällets föränderliga normer och prioriteringar.27  

 

                                                
22 Prop 1969:128 del B s. 5. 
23 Ekbäck, 2012, s. 223ff. 
24 SOU 1963:68, s. 109.  
25 Ibid, s. 110. 
26 Ibid, s. 101. 
27 Ibid, s. 95. 
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Vid FBL:s tillkomst var rationaliseringen av jordbruket en prioritet. Lagstiftarens avsikt med 

detta var att varje enhet skulle vara ekonomiskt lönsam. Bostadsfastigheter prioriterades bort 

genom begränsningar av tomtstorlekar och begränsningar i möjligheten att lägga till skogsmark 

och jordbruksmark till bostadsfastigheter.28 Detta förändrades sedan till att lagstiftaren tillät 

bostadsfastigheter med möjlighet till mindre djurhållning eller mindre odling. Bostadsfastigheter 

fick tillföras skogsmark samt jordbruksmark för att möjliggöra kombinationsverksamhet i mindre 

skala. Jordbruksfastigheters och skogsbruksfastigheters tidigare ekonomiska krav sänktes också i 

samband med detta.29  

 

Efter 1994 års lagändring kom skogsbrukets och jordbrukets ekonomiska krav att sänkas 

ytterligare då man bland annat insett att många brukare inte längre fick sin huvudsakliga inkomst 

från dessa fastigheter. De regionalpolitiska och markpolitiska värderingarna förändrades och 

detta gav upphov till större kombinationsverksamheter. I förarbetet framgår att man ville att 

landsbygden i framtiden skulle bygga på olika kombinationsverksamheter istället för renodlade 

skogsbruksfastigheter och jordbruksfastigheter. Detta för att landsbygden skulle bli mer attraktiv. 

Det framgår i förarbetet att intresset för fritidsbostäder hade ökat och man ville att den enskilde 

skulle få en större frihet att efter sina egna önskemål få utforma sin fastighet.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Prop. 1969:128 del B, s. 113, 1156, 1157. 
29 Prop. 1989/90:151 s. 18. 
30 Prop. 1993/94:27 s. 13-14. 
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3 Dagens lämplighetsprövning av fastighetsbildning  
I 3 kap 1 § FBL finns de allmänna lämplighetsvillkoren. Enligt första stycket ska varje fastighet 

som nybildas eller ombildas bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. Belägenhet, omfång, väg och 

vatten och avlopp (VA) ska bland annat beaktas vid denna bedömning. I andra stycket ställs krav 

på aktualitet vilket innebär att fastigheten ska kunna antas få varaktig användning för sitt 

ändamål. Vidare får inte fastighetsbildning ske om samma åtgärd kan uppnås på ett annat sätt. 

Villkoren i 3 kap 1 § FBL utgör minimikrav för att en fastighet ska anses lämplig utifrån en 

allmän synpunkt. Dessa intressen handlar om beslut angående markanvändningen i Sverige.31  

Nedan kommer en redogörelse av de rekvisit som finns med i 3 kap 1 § FBL.32 

 

3.1 Rekvisitet belägenhet  
I förarbetena vad gäller rekvisitet belägenhet föreskrivs det att man inte bara ska se till 

fastighetens egen beskaffenhet, hänsyn ska även tas till omgivningen och risken för sanitära 

olägenheter. Buller samt vattenföroreningar och luftföroreningar ska också beaktas vid 

bedömning av belägenhet.33 I NJA 1984 s. 122 var frågan huruvida avstyckning för 

bostadsändamål från en jordbruksfastighet var förenlig med 3 kap 1 §. I målet var det fråga om 

huruvida jordbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel, kalk och gödsel skulle kunna 

medföra sanitära olägenheter för de boende på det vis som åsyftas i förarbetena. I fallet fanns det 

ett meddelat bygglov och domstolen uttalade att det ska undvikas att ärenden gällande samma 

bebyggelse får olika resultat.  

 
I målet är upplyst att byggnadsnämnden i kommunen d 9 okt 1979 meddelat byggnadslov för nybyggnad för 
bostadsändamål på styckningslotten, varvid erinrats om att fastighetsbildningsfrågan inte var avgjord. I det 
sammanhanget finns anledning att erinra om en grundsats som HD i bl a rättsfallet NJA 1979 s 433 (särskilt s 441) 
givit uttryck åt, nämligen att det framstår som naturligt att man så långt möjligt söker undvika det otillfredsställande 
resultatet att prövningen av ett ärende rörande fastighetsbildning för bebyggelse och prövningen av ärende rörande 
byggnadslov för samma bebyggelse utfaller olika.  
 

Domstolen kom fram till att det inte hade redovisats omständigheter som skulle tyda på speciellt 

stora olägenheter i fallet men att det inte går att undvika vissa av de redovisade nackdelarna vid 

användning av styckningslotten. Domstolen hänvisade också till 5 § lagen om hälso- och 

miljöfarliga varor, att det åligger den som handskas med miljöfarliga varor att iaktta de 

                                                
31 Kalbro, Lindgren, 2018, s. 118. 
32 Ibid s. 118-119. 
33 Prop 1969:128 s B 1103 och 1156; Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad lagkommentar 

Fastighetsbildningslagen Zeteo. 
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försiktighetsmått som krävs för att förhindra skador på människor eller miljön. Inga hinder 

ansågs föreligga mot avstyckningen i enlighet med 3 kap 1 § FBL. 

 

I Mark och miljööverdomstolen (MÖD) 2013-04-18, F 9214-12 behandlade domstolen frågan om 

belägenhet. Målet handlade om fastigheten Snäckgärdet 1:42 i Gotlands kommun som låg inom 

icke detaljplanelagt område, i närheten av Visbys flygplats, som är ett utpekat riksintresse. 

Bullret från Visbys flygplats översteg maxnivån 70 dB(A) respektive flygbullernormen 55 

dB(A). Lantmäteriet hade godkänt en avstyckning från Snäckgärdet 1:42 om en lott på 2094 kvm 

som permanentbostad. I målet hade byggnadsnämnden i Gotlands kommun meddelat ett positivt 

förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på den del av fastigheten som ansökan om 

avstyckning avsåg. Domstolen hänvisade till MÖD 2012-08-24, F 4949-11 och konstaterade att 

om det i ett tidigare avgörande finns bygglov är det konstaterat att en styckningslott är varaktigt 

lämpad för sitt ändamål för uppförande av bostadshus. Omständigheterna i MÖD 2012-08-24, F 

4949-11 är liknande de i MÖD 2013-04-18, F 9214-12 men i MÖD 2013-04-18, F 9214-12 var 

det fråga om ett positivt förhandsbesked för ett bostadshus om högst 50 kvm och inte ett bygglov. 

Domstolen kom fram till att eftersom byggnadsnämnden är bunden av ett positivt förhandsbesked 

på samma sätt som de är bundna vid ett bygglov drogs samma slutsats i målet som slutsatsen i 

MÖD 2012-08-24, F 4949-11, det vill säga att markens lämplighet för bostadsändamål nyligen 

hade prövats på ett bindande sätt och avstyckningen kunde därmed inte anses strida mot 3 kap 1 § 

FBL.  

 

MÖD 2012-08-24, F 4949-11 behandlar också rekvisitet belägenhet i 3 kap 1 § FBL. Fastigheten 

i målet ligger inom ett av Arlandas flygplats bullerutsatta områden. Arlanda flygplats är också ett 

utpekat riksintresse. Ärendet gällde en avstyckning från fastigheten Sigtuna Sursta 2:7 för 

bostadsändamål. Styckningslotten riskerade att utsättas för buller över riktvärdena, 70 dB 

respektive 55 dB. Sigtuna Sursta 2:7 hade sedan tidigare ett bygglov för bostadshus som hade 

vunnit laga kraft. Domstolen hänvisade till NJA 1979 s. 433 och erinrande om grundsatsen att 

undvika att utfallen blir olika av en prövning av fastighetsbildning för bebyggelse och prövning 

av ett ärende rörande bygglov för samma bebyggelse.  Avstyckningen tilläts med hänvisning till 

dels att störningen inte härstammar från stamfastigheten, dels det faktum att det fanns ett 

lagakraftvunnet bygglov för byggnation av bostadshus.  

 

I Göta Hovrätt, 1991-06-04 UÖ 3009 var styckningslotten inom den 30 meters byggnadsfria 

zonen (47 § väglagen) och bullerstörningarna ansågs förhindra avstyckningen. I ett liknande mål i 
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Göta hovrätt, 1992-06-23 UÖ 3010 skulle en avstyckning göras kring ett äldre fritidshus. I fallet 

var den tilltänkta avstyckningen 35 meter från en motorväg av riksintresse. Domstolen kom fram 

till samma slutsats, bullerstörningarna förhindrade förrättningen. 

 

I målet Hovrätten för Övre Norrland, 2000-04-28, Ö 66/99, underkändes en avstyckning på en 

fastighet med ett befintligt bostadshus i närheten av Umeå flygplats och E12:an. Med hänvisning 

till förarbetsuttalanden menade domstolen att hänsyn ska tas till inte bara den enskilda 

fastighetens egen beskaffenhet utan också till förhållanden i omgivningen och risken för sanitära 

olägenheter.34 Domstolen konstaterade att både såväl vatten- som luftföroreningar ska beaktas i 

bedömningen och vikten av boendemiljön.35 Domstolen underströk även betydelsen av de 

allmänna intressena. I fallet menade domstolen att fastighetsbildningen skulle påverka intresset 

av flygplatsen. Sammanfattningsvis blev slutsatsen i den samlade bedömningen att 

bullerstörningarna, ljusstörningarna samt luftföroreningarna från både flyget och E12:an vara i 

sådan omfattning att styckningslotten inte kunde anses vara varaktig lämpad för sitt ändamål i 

enlighet med 3 kap 1 § FBL. 

 

I Svea hovrätt, 2003-12-09, Ö 5825-03 handlade det om en avstyckning av en fastighet med ett 

fritidshus. Fritidshuset låg cirka 30-40 meter från ett stall med hästar. Domstolen kom fram till att 

avstyckningen inte innebar någon förändring av befintliga förhållanden och att fastigheten sedan 

lång tid tillbaka hade använts som fritidsboende och därmed tilläts avstyckningen.  

 

3.1.1 Sammanfattning av rekvisitet belägenhet 
Redovisningen ovan visar att det väger tungt för bedömningen av belägenhet om det finns ett 

tidigare bygglov eller ett positivt förhandsbesked om uppförande av bostadshus. Även om det 

finns sanitära olägenheter i form av buller och att boendemiljön i övrigt inte uppnår övriga 

riktlinjer så är det viktigare att utfallen blir lika vid prövning av samma sak från olika 

myndigheter. Om förrättningen befäster befintliga fastighetsförhållanden och i övrigt inte innebär 

någon förändring kan också åtgärden godtas. Men i flera fall där det redan fanns befintliga 

bostadshus på fastigheterna, kan domstolen ändå komma fram till att de sanitära olägenheterna är 

så pass stora att fastigheterna inte kan anses bli varaktigt lämpliga för sina ändamål. Dock 

åsyftade inte dessa förrättningar till att befästa redan befintliga fastighetsförhållanden. Det var en 

förändring av fastigheten avsågs att göras.  
                                                
34 Prop. 1969:128 s. B 1103 och B 1156. 
35 Prop. 1989/90:151 s. 19 och 22. 



18 
 

 

3.2 Omfångsrekvisitet 
Frågan om bebyggelsefastighetens storlek behandlades först i prop. 1969:128. Där konstaterar 

departementschefen att lämplighetsprövningen ska bland annat avse fastighetens storlek och att 

detta ska gälla alla fastigheter. Inom planområden ska syftet med planen vara grund för 

bedömningen. Bedömningen med endast paragrafen som grund ska huvudsakligen gälla 

glesbebyggelsefall. Önskemålet att begränsa bebyggelsefastigheters omfång motiveras främst ur 

samhällsekonomisk synpunkt, att tillgången till marken ska utnyttjas effektivt. Dessutom anses 

allmänhetens tillträde till marken och det rörliga friluftslivet vara av vikt. När en intressekonflikt 

uppstår mellan det enskilda intresset såsom önskemål om en vidsträckt tomtplats, och ett 

motstående allmänt intresse som till exempel friluftslivets behov av fri tillgång till mark- och 

strandområden, ska det enskilda intresset i regel ge vika.36 En lämplig princip enligt 

departementschefen ska vara att: ”till bostadsfastigheter inte lägga mer mark än vad som 

väsentligen har bostadstomts karaktär”.37 

 

Citatet fick genomslag i praxis fram till lagändringarna som trädde i kraft år 1991. Användningen 

av principen bedömdes strida mot de regionalpolitiska intressena då det resulterade i en ovilja att 

överföra jordbruks- eller skogsmark till bostadsfastigheter. Så länge fastighetsbildningen inte 

stred mot starkare motstående intressen, såsom skyddsreglerna för lantbruket och skogsbruket i 3 

kap 6-7 §§ FBL, skulle man upphöra med att regelmässigt vägra bevilja mark till 

bostadsfastigheter på landet, avseende mindre djurhållningar, mindre odlingar och dylikt.38 

Genom ändringarna efter 1991 skapades möjligheten att bilda större tomter, men principen från 

1969 om att bostadsfastighet inte ska tillföras mer mark än vad som väsentligen är av 

bostadstomts karaktär är fortfarande vägledande i bedömningen.39  

 

I Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2006-12-05 mål Ö 3632-06, tilläts inte utökning av en 

tomtplats med 8000 kvm med hänvisning bland annat till att fastigheten var belägen inom tätort 

och att bostadstomten skulle förlora karaktären som bostadsfastighet. I ett annat beslut från 

Hovrätten för Västra Sverige 2009-02-13 Ö 1096-09 nekades prövningstillstånd angående en 

avstyckning för bostadsändamål av ett område om 11 hektar. Domstolen ansåg att området skulle 

                                                
36 Prop. 1969:128 s. B 1156 f. 
37 Prop. 1969:128 del B s. 114. 
38 Prop 1989/90:151 s 18. 
39 Se till exempel NJA 2017 s. 708. 
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bli för stort för att kunna utgöra en bostadsfastighet med hänvisning till principen om att 

bostadstomter inte ska tillföras mer mark än vad som väsentligen är av bostadstomts karaktär. I 

MÖD 2015-02-16, F2986-14 handlade det om en styckningslott på 21 hektar mark där 13 hektar 

var skog och 8 hektar var jordbruk. Domstolen hänvisade till principen om att bostadstomter inte 

ska tillföras mer mark än vad som väsentligen är av bostadstomts karaktär och 13 hektar skog 

översteg bostadens vedbehov och därmed ansågs inte fastigheten, med hänsyn till sin storlek, 

vara lämplig som bostadsfastighet.  

 

3.2.1 Överföring av skogsmark och jordbruksmark till bostadsfastigheter 
I förarbetena anförs att fastighetsbildning, där skogsmark och jordbruksmark överförs till en 

fastighet, ska vara tillåtet så länge åtgärden inte strider mot starkare intressen såsom 

skyddsreglerna för jordbruket och skogsbruket i FBL.40 Skogsmark kunde läggas till en 

bostadsfastighet så länge skogsmarken inte var av intresse för skogsbruket. Produktiv skogsmark 

skulle i regel inte överföras till bostadsfastigheter. Men produktiv skogsmark samt jordbruksmark 

överförs till bostadsfastigheter i allt större utsträckning och skyddet för skogsbrukets och 

jordbrukets mark har försvagats.41  

 

I NJA 1999 s. 339 konstaterar domstolen att vid tillämpningen av FBL måste gällande jord- och 

regionalpolitiska mål beaktas. Med jordbrukets minskade markutnyttjande finns det mindre 

anledning att, med hänsyn till näringen, begränsa möjligheterna till att bilda mindre 

jordbruksfastigheter. För att det ska bli attraktivt att bo på landsbygden ska enskilda ges större 

möjligheter och frihet att självständigt äga och bruka mark. I Göta hovrätt, 2004-03-09, Ö 1624-

03 tillät domstolen att en bostadsfastighet tillfördes 5 hektar mark varav 4 hektar utgjorde 

produktiv skogsmark för att möjliggöra mindre djurhållning. Enligt domstolen tillät de 

skogspolitiska riktlinjerna att produktiv skogsmark tillfördes bostadsfastigheter på landsbygden.   

 

Ett annat intressant rättsfall är NJA 2017 s. 708 där ett par ville ansöka om en avstyckning på en 

skogsfastighet på 69 hektar varav 57 hektar bestod av skogsmark. Fastigheten var belägen i 

glesbygd utanför detaljplanelagt område. Paret hade tänkt att styckningslotten skulle bli en 

bostadsfastighet bestående av 15 hektar mark varav den övervägande delen bestod av skogsmark. 

Domstolen konstaterade att ändamålet ska vara styrande för lämplighetsbedömningen i 3 kap 1 § 

FBL och domstolen hänvisade till citatet från förarbetet från 1969 om att det till 
                                                
40 Prop. 1989/90:151 s. 18; Bengtsson, 2018, s. 88. 
41 Prop. 1989/90:151 s. 22. 
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bostadsfastigheter inte bör läggas mer mark än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt. 

Vidare anförde domstolen att FBL är utformad för att kunna anpassas efter dagens gällande jord- 

och skogspolitik och att rättstillämpningen har varierat över tid.  

 

Domstolen ville dock understryka i fallet att rättstillämpningen måste se lagarna i ett 

sammanhang. Den senare ändringen av 3 kap FBL syftar till att ge ökade möjligheter till att 

överföra mark till bostadsfastigheter för mindre djurhållning, odling eller liknande verksamhet. 

Men denna typ av fastighetsbildning får inte komma i konflikt med de regionalpolitiska 

intressena och produktiv mark ska i regel ej ingå i en bostadsfastighet, såsom förarbetet från 1991 

föreskriver. De skogspolitiska målen har dock förändrats över tid från att vara starkt 

produktionsinriktade till att vara mer miljöinriktade.  

 

Därmed konstaterade domstolen att det bör finnas utrymme för att även aktiv skogsmark ska få 

tillföras en bostadsfastighet då målet med ändringarna från 1991 är att bilda större 

bostadsfastigheter men att de inte får komma i konflikt med skyddsreglerna för skogsbruket. Men 

om marken är av intresse för skogsbruket ska den användas för att tillgodose bostadsfastighetens 

husbehov av virke och ved och får inte överstiga bostadsfastighetens husbehov. Däremot, om 

skogsmarken inte är av intresse för skogsbruket, spelar det inte någon roll om uttaget av virke och 

ved överstiger bostadsfastighetens husbehov. Ett normalt årsbehov av ved för ett normalt stort 

bostadshus anses vara 20-25 kubikmeter i travat mått, det vill säga 13-16 skogskubikmeter. 

Styckningslottens produktionsförmåga beräknades vara 45 skogskubikmeter per år vilket 

överstiger bostadsfastighetens husbehov och därmed ansågs inte avstyckningen vara lämplig för 

bostadsändamål.  

 

3.2.2 Fastighetsbildning för bostadsändamål inom strandskyddsområde 
Fastighetsbildning inom strandskyddat område ska ske i överensstämmelse med 7 kap. 18 f § 

miljöbalken. Dock kan en större bostadsfastighet bildas inom strandskyddsområde om 

fastighetsbildningen bidrar till att vården av natur- och kulturmiljöer gynnas. Men de allmänna 

intressena såsom det rörliga friluftslivets behov av fri tillgång till strandskyddsområdena får inte 

förbises.42 

 

                                                
42 Prop. 1989/90:151 s. 9. 
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I ett fall från Svea Hovrätt, 2007-08-23, Ö 5390-06, tilläts en bostadsfastighet tillföras 4500 kvm 

produktiv skogsmark. Området var inte intressant som skogsmark men däremot omfattades 

området av strandskyddsbestämmelser. Domstolen konstaterade att i och med lagändringen från 

1991 så kan bostadsfastigheter tillåtas ett större omfång. Om ett strandskyddsområde är 

involverat kan fastighetsbildningen tillåtas, så länge åtgärden inte strider mot syftet med 

strandskyddsbestämmelserna. Området i fallet hade sedan länge varit tomtmark och därmed 

ansågs inte åtgärden strida mot strandskyddsbestämmelserna. I Hovrätten för Västra Sverige 

2009-04-20, Ö 2602-08 gick domstolen längre. Fallet handlade om att tillföra en bostadsfastighet, 

inom ett strandskyddsområde, 2,5 hektar mark för fårskötsel. Som bostadsfastighet var 

fastigheten för stor men domstolen menade att åtgärden skulle ligga i linje med lagändringen från 

1991, det vill säga att bostadsfastigheter ska tillåtas vara större om bland annat djurhållning ska 

bedrivas. Domstolen uttalande att undantag bör ges inom strandskyddsområden när 

fastighetsbildningsåtgärder gynnar kultur- och naturvärden. Marken innehöll höga naturvärden 

och fårbetet skulle främja bevarandet av området. 

 

Ett annat fall där både allemansrätten och strandskyddsbestämmelserna berördes, är från Svea 

Hovrätt, 2003-10-16, Ö 7737-02 som behandlade en avstyckning, som skulle dela upp en 

skärsgårdsfastighet till två öar varav ena ön skulle vara på 17 hektar och den andra på 5 hektar. 

Fastigheterna skulle fungera som permanenta bostadsfastigheter. Domstolen tillät 

fastighetsbildningen med motiveringen att det skulle passa de naturliga förhållandena bättre, 

möjligheterna att bedriva näringsverksamhet skulle förbättras och det skulle gynna en levande 

skärgård. Avstyckningen ansågs uppfylla kraven i lämplighetsprövningen och ligga i linje med 

lagändringen från 1991. 

 

3.2.3 Sammanfattning av omfångsrekvisitet 
Frågan om stora bostadsfastigheter på landsbygden är den frågan som är vanligast vid prövning 

av fastighetsbildningsfrågor. Antagligen är det den frågan som engagerar den enskilde mest. Det 

är mycket vanligt att delar av fastigheterna omfattas av strandskyddsbestämmelser och att 

skogsmark ska tillföras bostadsfastigheten. Att generellt fastställa vad som är ett lämpligt omfång 

för bostadsfastigheter går inte eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet där 

fastighetens ändamål är vägledande.43 Vägledande för bedömningen kan till exempel vara om 

fastigheten ska användas som en fritidsbostad eller som permanent boende. Om fastigheten är 

                                                
43 Bengtsson, 2018, s. 86. 
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belägen på landsbygden eller i en stad spelar också roll för bedömningen. Principen om att det 

inte ska läggas till mer mark till en bostadsfastighet än vad som är bostadsfastigheters karaktär 

står sig och är vägledande för bedömningen. Bedömningen av bostadsfastighetens omfång blir 

mer generös om fastigheten ska omfatta mindre djurhållning, odling eller tillgodoseende av 

vedbehov. I de fall där det finns motstående intressen är bedömningen däremot mer restriktiv.  

 

Vid bedömning av stora bostadsfastigheter med djurhållning, odling eller vedbehov ställs det 

enskilda intresset mot det allmänna intresset. Bedömningen av omfånget beror på vilken typ av 

närings- eller hobbyverksamhet som bostadsfastigheten ska användas till, utöver användningen 

som permanent boende. Produktiv skogsmark kan tillföras bostadsfastigheter så länge marken 

inte överstiger husvedsbehovet. Om skogsmarken inte är produktiv så spelar det ingen roll om det 

överstiger husvedsbehovet. Trots att en fastighetsbildningsåtgärd strider mot allmänna intressen, 

kan åtgärden godtas om den bedöms vara fördelaktig för kultur- och naturskyddet. Förarbetet till 

lagändringen som trädde i kraft år 1991 står sig fortfarande då stora bostadsfastigheter som har ett 

ändamål utöver ändamålet som permanent boende, numera får tillåtas.  

 

3.3 Utformningsrekvisitet 
Prövning av om en fastighet får en lämplig utformning efter en fastighetsbildningsåtgärd ingår 

också i 3 kap 1 § FBL. Fastighetens inbördes sammanhang liksom dess inre 

kommunikationsmöjligheter har betydelse för bedömningen.  I första hand ska hänsyn tas till 

ändamålet med fastigheten, utformningen ska också anpassas efter naturförhållanden och andra 

omständigheter.44 

 

I NJA 2017 s. 708 var frågan om skogsmark kunde tillföras en bostadsfastighet. Domstolen kom 

fram till att detta gick bra eftersom skogsmarken som tillfördes inte var intressant för det aktiva 

skogsbruket och då gjorde det ingenting om tillförseln av skogsmark översteg bostadsfastighetens 

husbehov av ved. En bostadsfastighet med skogsmark kunde bestå av mer än ett skifte. 

Domstolen uttalade att: ”möjligheten att använda mark som tillförts en bostadsfastighet för 

exempelvis att ta ved för uppvärmning förutsätter inte att skogen ligger i samma skifte som 

bostaden. Avgörande för tillåtligheten bör istället vara skiftenas belägenhet i förhållande till 

varandra och om det finns ett funktionellt samband mellan den tänkta fastighetens olika delar.” I 

Göta hovrätt, 1995-01-11, UÖ 3 skulle två öar slås ihop till en fastighet i Skärgården. Fastigheten 

                                                
44 SOU 1963:68 s. 161; Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad lagkommentar Zeteo. 
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med de två öarna skulle bli en bostadsfastighet på 4 hektar. Fastighetsregleringen godtogs inte, då 

utformningen ansågs vara olämplig. I ett annat mål, Svea hovrätt 1998-12-03, UÖ 33 tilläts inte 

heller en fastighetsreglering. Fastighetsregleringen avsåg sammanläggning av ett antal fastigheter 

som låg i samma kommun men i olika orter. Fastigheterna var avsedda för skola, daghem och 

annan kommunal verksamhet.  

 

I Hovrätten för Västra Sverige, 2011-01-24, Ö 1456-10 godkände domstolen en utökning av en 

fastighet för flerbostadsändamål med ett skifte för parkering och värmecentral i ett annat kvarter. 

Domstolen konstaterade att det var önskvärt att en fastighet innehöll så få skiften som möjligt 

men att det inte fanns något förbud mot att låta fastigheter innehålla flera skiften. 

 

I Hovrätten för Nedre Norrland, 2004-02-09, Ö 445-01 ansökte ett skogsbolag om att föra över en 

fastighet om 79 hektar till en fastighet om 12 089 hektar i 30 skiften. Lantmäteriet hade avstyrkt 

förrättningen med motiveringen att fastigheten skulle bli spridd över en stor geografisk yta och 

att fastigheten därmed inte kunde anses utgöra en rationell enhet i fastighetsindelningen. 

Domstolen underströk vikten av en rationell och effektiv fastighetsindelning. Men i bedömningen 

la domstolen vikt vid lönsamhetskriteriet vilket i fallet utan tvekan ansågs vara uppfyllt och 

åtgärden godkändes.  

 

3.3.1 Sammanfattning av utformningsrekvisitet  
För att rekvisitet utformning ska anses uppfyllt i 3 kap 1 § FBL behöver ägorna som tillhör 

fastigheten ligga i ett lämpligt sammanhang och de inre kommunikationsmöjligheterna ska vara 

lämpliga. Bedömningen utgår från fastighetens ändamål och användning. När 

utformningskriteriet ställs på sin spets handlar det ofta om fastigheter med flera skiften. Om 

åtgärden ska godkännas ska det finnas starka funktionella samband mellan fastigheterna som ska 

sammanföras. Slutligen ska hänsyn även tas till naturförhållanden och övriga förhållanden.  

 

3.4 Rekvisitet tillgång till behövliga vägar utanför sitt område 

I 3 kap 1 § andra meningen återfinns rekvisitet ”tillgång till behövliga vägar utanför sitt område”. 

Rekvisitet innebär att tillgång till väg kan vara avgörande för bedömningen. Rätt till utfart över 

andras fastigheter kan då bli nödvändigt genom bildande av servitut. Vägfrågan ska regleras i 

samband med fastighetsbildningen enligt förarbetena men om vägfrågan riskerar att komplicera 

förfarandet avsevärt så får man skjuta på vägfrågan till framtiden. Det som ska säkerställas i det 
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fall är att det finns möjlighet att tvångsvis ordna vägfrågan genom till exempel anläggningslagen 

(AL).45  

 

I MÖD, 2015-04-07, F 8465-14 överfördes samfälld mark tvångsvis, till angränsande fastighet, 

för att undvika motorfordonstrafik som gick över gårdsplanen. Åtgärden resulterade i att 

omkringliggande fastigheter miste sin legala utfartsrätt. Visserligen fanns det en utfart som dessa 

fastigheter kunde nyttja men rätten till att nyttja denna utfart säkerställdes aldrig. MÖD 

motiverade beslutet med att vägfrågan inte behöver lösas inom förrättningen om det finns 

anledning att anta att behovet av väg tillgodoses ändå, vilket domstolen bedömde att det fanns i 

fallet. I lagkommentaren till FBL kommenterar författarna att det är oklart om vägrekvisitet i 

FBL 3 kap 1 § andra meningen verkligen var uppfyllt i MÖD, 2015-04-07, F 8465-14. Vidare 

uttrycker författarna att restriktivitet ska gälla i fråga om att lämna vägfrågan olöst, oavsett om 

fastigheten har en faktisk tillgång till en utfartsväg. Fastigheterna hade i målet sambrukats 

tidigare men tillfälliga ägarförhållanden ska inte beaktas vid fastighetsbildningsfrågor.46  

 

3.4.1 Sammanfattning av rekvisitet tillgång till behövliga vägar utanför sitt 
område 

Det är svårt att hitta praxis gällande vägfrågan, vägledning finns i förarbetena samt i doktrin. 

Sammanfattningsvis ska utgångspunkten vara att vägfrågan blir löst inom förrättningen. Det 

räcker inte med att fastigheten har en faktisk tillgång till väg utan de bör ha en legal rätt till väg 

och ägarförhållandena ska inte beaktas då dessa är tillfälliga.  

 

3.5 Rekvisitet godtagbara anordningar för vatten och avlopp 

I 3 kap 1 § FBL:s tredje mening framgår det att en fastighet som ska användas för bebyggelse 

behöver förses med godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Vad godtagbara anordningar 

är ska utgå från den tekniska utvecklingen och miljölagstiftningen. Det finns en del rättsfall som 

berör just frågan om vatten och avlopp, men i ett rättsfall ställs det mer på sin spets och det är i 

Svea hovrätt, Avd. 14, 1991-10-14, UÖ 3218. I fallet befarades det att avstyckningen skulle 

innebära ett mer intensivt nyttjande av vatten och avlopp i området och detta skulle resultera i en 

överbelastning. Domstolen kom däremot fram till att avstyckningen inte skulle förändra 

markanvändningen och att vattenförsörjningen för både styckningslotten och för stamfastigheten 

                                                
45 SOU 1963:68 s. 162–165; Bengtsson, 2018, s. 88. 
46 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad, lagkommentar Zeteo; Prop. 1969:128 B s. 106. 
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redan var säkerställd genom separata brunnar. Kommunen hade inte presenterat en gemensam 

plan och därav godkändes enskilda lösningar.47   

 

3.6 Rekvisitet övriga förutsättningar  

Ett rekvisit som återfinns i 3 kap 1 § FBL är ”övriga förutsättningar”. Rekvisitet ska öppna upp 

möjligheten att ta in faktorer som inte faller under de övriga rekvisiten och som kan påverka 

lämpligheten av fastighetsbildningen. Ett rättsfall där rekvisitet nyttjas är MÖD 2016-05-03, F 

8610-15. Fallet handlar om huruvida en byggnad skulle anses vara ett uthus eller en fritidsbostad 

med en självständig funktion. I bygglovsritningarna benämndes byggnaden som uthus men 

ritningarna innehöll både kök och badrum samt anordning för vatten och avlopp så domstolen 

kom fram till att byggnaden skulle anses vara en fritidsbostad och återförvisade målet till 

lantmäteriet för att fortsätta handläggningen av avstyckningen.48  

 

3.7 Rekvisitet varaktighet 

I 3 kap 1 § FBL återfinns också rekvisitet varaktighet. Rekvisitet ställer krav på att 

fastighetsbildning inte får tillgodose vilket ändamål som helst, utan fastigheten ska få ett 

varaktigt ändamål. Regeln åsyftar att försöka hindra onödig splittring av fastighetsbeståndet och 

förhindra bildande av fastigheter för tillfälliga behov. Fastigheter får inte bildas för endast 

innehavarens ändamål och behov. Om fastigheten ägs av en juridisk person kan bedömningen 

vara mer generös. Det lagstiftaren har velat förhindra är att fastigheter bildas som inte ska 

bebyggas eller på annat sätt kontinuerligt användas. Extensivt nyttjande av ett friluftsområde bör 

inte vara ett ändamål som ska tillgodoses genom fastighetsbildning till exempel.49 

 

I NJA 1978 s. 539 I och II skulle fastighetsbildning resultera i att restfastigheter skapades. 

Användningen av restfastigheterna skulle vara som strövområden för allmänheten. Domstolen 

kom i båda fallen fram till att 3 kap 1 § FBL inte var uppfyllt men godkände åtgärderna med 3 

kap 9 § FBL.  I RH 2001:32 skulle en avstyckning göras kring en sjöbod utan anknytning till vare 

sig en bostadsfastighet eller en jordbruksfastighet. Avstyckningen ansågs strida mot 

varaktighetsrekvisitet då fastighetens ändamål riskerade att förändras ur ett långsiktigt perspektiv. 

Dessutom skulle åtgärden medföra risk för ökad privatisering och därmed innebära ett hinder för 

                                                
47 SOU 1963:68 s. 166. 
48 Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad, lagkommentar Zeteo. 
49 Prop. 1989/90:151 s. 19; Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad, lagkommentar Zeteo 
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allemansrätten. I Hovrätten för Västra Sverige, 2004-03-23, Ö 4019-03 samt mål Hovrätten för 

Västra Sverige, 2001-11-12, Ö 1242-01, godkändes emellertid fastighetsregleringarna av 

avstyckningar kring sjöbodar. I Hovrätten för Västra Sverige, 2004-03-23, Ö 4019-03 handlade 

det om avskiljning av tre obebyggda sjöbodsskiften och i mål Hovrätten för Västra Sverige, 

2001-11-12, Ö 1242-01 handlade det om ett obebyggt skifte om 100 kvm inom detaljplanelagt 

område. Kommunen ville godkänna bygglov men ville inte se en fastighetsbildning då risken var 

stor att sjöboden istället skulle bli en bostad. Både sjöbodsskiftet och stamfastigheten på 900 kvm 

ansågs vara varaktigt lämpade för sina ändamål och fastighetsregleringen godkändes. I RH 

2005:62 skulle 11,5 hektar mark inom detaljplan överföras från en jordbruksfastighet till en 

fastighet med ändamålet att bygga en golfbana. Åtgärden godtogs med hänvisning till den 

gällande detaljplanen samt det faktum att byggande av golfbana är ett sådant ändamål som 

lämpas som en fastighetsbildningsåtgärd.  

 

I MÖD 2016-01-19, F 6107-15 godkändes en fastighetsbildningsåtgärd för att skapa en 

exploateringsfastighet med flera olika syften. Åtgärden ansågs inte uppfylla kraven i 3 kap 1 § 

FBL men godtogs ändå med stöd av 3 kap 9 § FBL då förutsättningarna för framtida 

planläggning förändrades till det bättre. Ett annat mål som gällde bildandet av en 

exploateringsfastighet är MÖD 2015-06-22, F 2507-15 där exploateringsfastigheten dessutom låg 

inom ett strandskyddat område. Fastighetsregleringen var förenlig med avsikten bakom 

översiktsplanen. Domstolen godkände åtgärden och ansåg att den var förenlig med 3 kap 1 § FBL 

fastän det rådde osäkerhet kring huruvida ändamålet skulle komma att begränsas av 

strandskyddsbestämmelserna eller inte. Vidare bedömdes det även finnas risk för översvämning 

på området. 

 

3.7.1 Sammanfattning av rekvisitet varaktighet  

Bedömningen av varaktighetskravet verkar skilja sig åt i rättsfallen. Men omständigheterna i 

rättsfallen skiljer sig också åt. Att golfbanan ansågs ha ett varaktigt ändamål redovisas i 

förarbetena och detta konstaterar domstolen också.  Att fastigheter får bildas med 

exploateringsändamål fastän varaktigheten är begränsad godtas i praxis. I praxis gällande 

avstyckning kring sjöbodar godtogs fastighetsregleringarna i två fall medan i det tredje godtogs 

det inte. I samtliga rättsfall omnämndes risken att sjöbodarna utsätts för ändrad markanvändning. 

Man var rädd för att fastigheterna skulle komma att användas som bostäder.  
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3.8 Rekvisitet aktualitet 

Aktualitet ingår ofta som ett led i bedömningen av varaktighet. Aktualitetsrekvisitet avser 

bedömningen av om en nybildad eller ombildad fastighet kan få varaktig användning för sitt 

ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildningsåtgärder där ändamål som inte kommer kunna 

uppnås inom överskådlig tid, ska inte godtas. Om ändamålet som sökanden anger i sin ansökan 

om fastighetsreglering är i enlighet med planer eller aktuella bygglov enligt annan lagstiftning, 

anses i regel kravet på aktualitet vara uppfyllt. Alltför stränga krav på bevisningen ska inte ställas 

för bedömningen om ändamålet kommer uppnås inom överskådlig tid.50  

 

I NJA 1985 s. 110 vägrade regeringen dispens för nybyggnad som skulle resultera i tätbebyggelse 

utanför detaljplanelagt område. Domstolen ansåg därmed att aktualitetskravet inte var uppfyllt i 3 

kap 1 § FBL. I Hovrätten för Västra Sverige, 2009-02-13, Ö 1096-09 skulle 11 hektar avstyckas 

från ett brukningscentrum för att bilda en bostadsfastighet med möjlighet till mindre djurhållning 

och odling. I ansökan angav sökanden att avstyckningen avsåg att underlätta generationsskifte. 

Men, konkreta planer på att uppföra en permanent bosättning på fastigheten saknades. Domstolen 

ansåg att ändamålet med fastighetsbildningen var vagt och nekade avstyckningen. MÖD 2015-

06-22, F 2507-15 behandlade fastighetsbildning i exploateringssyfte. I och med fastighetens 

belägenhet fanns det en stor översvämningsrisk och delar av fastigheten omfattades dessutom av 

strandskyddsbestämmelser. I översiktsplanen och i detaljplanen ansågs området lämpligt för 

bostadsutveckling. Domstolen bedömde i fallet att det inte fanns några hinder för 

fastighetsbildning även om delar av fastigheten inte skulle kunna bebyggas i ett senare skede.  

 

3.8.1 Sammanfattning av rekvisitet aktualitet 

Aktualitetskravet ligger hand i hand med bedömningen av varaktighet. Aktualitetskravet blir 

speciellt tydligt i fall med exploateringsändamål. När det finns planer som översiktsplaner, 

detaljplaner eller bygglov, anses 3 kap 1 § FBL i regel vara uppfyllt. Men i de fall där ändamålet 

inte framgår eller anses vagt, anses inte aktualitetskravet vara uppfyllt.   

 

3.9 Sammanfattning av 3 kap 1 § FBL 

När fastighetsbildning anses vara den åtgärd som tillgodoser det ändamål som eftersträvas, måste 

alla resterande bedömningskriterier i 3 kap 1 § FBL vara uppfyllda för att fastighetsbildningen 

                                                
50 Prop. 1969:128 s. B 104–105; Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad, lagkommentar Zeteo. 



28 
 

ska godkännas. Bedömningen av 3 kap 1 § FBL är nära sammankopplad med andra paragrafer i 

FBL, men framförallt med bedömningarna i 3 kap 2, 5 §§ FBL. Den vanligaste situationen när 

domstolen ska göra en bedömning utifrån 3 kap 1 § FBL är när en bostadsfastighet ska bildas på 

landsbygden. Problem som kan uppstå är bland annat att bostadsfastigheten är belägen inom 

strandskyddat område. En annan vanlig situation är att bostadsfastigheter ska tillföras skogsmark 

där en bedömning behöver göras av skogsmarkens intresse för skogsbruket. En fastighet som inte 

bedöms som lämplig enligt någon annan paragraf i FBL bedöms sällan heller vara lämplig enligt 

3 kap 1 § FBL.  

 

Det finns även situationer då ändamålet med fastighetsbildningen anses kunna tillgodoses på 

andra sätt. I enlighet med 3 kap 1 § 2 st är inte fastighetsbildning tillåtet om ändamålet bör 

tillgodoses på annat sätt. Alternativen till fastighetsbildning är arrende eller servitut.  

 

3.10  Skydd för de enskilda intressena i 5 kap FBL 
Fastighetsbildningslagstiftningen utstakar gränserna för när och hur fastighetsbildning får ske. 

Lämplighetsvillkoren i 3 kap FBL utgör ramen för en väl fungerande fastighetsindelning och hur 

denna bör vara utformad. 5 kap FBL innehåller mer preciserade bestämmelser och beskriver hur 

en väl fungerande fastighetsindelning ska vara beskaffad. 5 kap FBL innehåller dessutom 

skyddsbestämmelser för att ägaren till den avträdande fastighetens rättigheter inte inskränks i 

alltför stor utsträckning. Följande avsnitt är ämnat att belysa den intresseavvägning som finns i 

fastighetsbildningslagstiftningen.51 

 

I 5 kap 4-8 §§ FBL stadgas villkoren till skydd för de enskilda intressena som begränsar hur stort 

mått av tvång som enskilda kan utsättas för vid fastighetsreglering. I 5 kap 4 § finns det så 

kallade båtnadsvillkoret. Båtnadsvillkoret innebär att regleringen endast får genomföras om 

fördelarna överväger olägenheterna. De fördelar som åsyftas är de som går att hänföra till 

fastighetsindelningen. Fastighetsreglering som är önskvärd utifrån befolkningspolitiska eller 

sociala skäl ska inte påverka bedömningen. Rent personliga önskningar från fastighetsägarens 

håll är inte heller relevanta i bedömningen. Fördelen som kommer till uttryck i de flesta fall är en 

allmän höjning av fastigheternas värden.52    

 

                                                
51 Se till exempel NJA 2004 s. 106. 
52 Prop. 1969:128 del A s. 21-22. 
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I 5 kap 5 § stadgas det så kallade opinionsvillkoret. I 5 § stadgas att fastigheten ska förbättras. 

Denna förbättring ska gå att hänföra till sökandes egen fastighet. Vidare ska inte fastighetsägaren, 

utan tvingande skäl, få stå för förrättningskostnader för en förändring fastighetsägaren inte från 

början har velat få till stånd.  Om det finns en uttalad och befogad opinion bland fastighetsägarna 

mot åtgärden får inte fastighetsregleringen genomföras. Enligt förarbetena ska antalet sakägare 

som motsätter sig regleringen samt de anförda skälen beaktas. De ekonomiska konsekvenserna av 

regleringen ska få en avgörande betydelse i bedömningen.53  

 

I 5 kap 6 § FBL återfinns regleringen av omfattningen av fastighetsregleringen. Om syftet med 

fastighetsregleringen kan uppnås på flera olika sätt ska det sätt som innebär minsta olägenhet 

prioriteras framför de andra.54  

 

Byggnadsskyddet är också ett villkor som skyddar det enskilda intresset. Byggnadsskyddet finns 

stadgat i 5 kap 7 § FBL och enligt detta villkor får i princip inte mark som är bebyggd överföras 

till en annan fastighet. Förbudet infördes bland annat för att det ofta skulle innebära stora 

uppoffringar för den enskilde att behöva avstå från byggnader som vanligen är utformade efter 

ägarnas individuella behov och önskningar. Fastighetsregleringen får dock ske om marken som 

överförs har obetydligt värde eller om överföringen i betydande mån bidrar till en bättre 

fastighetsindelning.55  

 

En annan väsentlig skyddsregel för det enskilda intresset är fastighetsskyddet som stadgas i 5 kap 

8 § FBL. Fastigheter får endast utsättas för begränsade intrång. I första steget ser man över om 

fastigheten blir lämplig eller inte för sitt ändamål. Utöver detta får fastigheten inte genomgå för 

stora storleksförändringar, det vill säga fastighetens graderingsvärde får inte alltför väsentligt 

minskas.56  

 
 
 
 
 

                                                
53 Prop. 1969:128 del A, s. 22; Prop. 1969:128 s. B 364. 
54 NJA 2004, s. 106. 
55 Prop. 1969:128 del A, s. 22; Prop. 1969:128 s. B 369-371. 
56 Prop. 1969:128 del A, s. 23. Prop. 1969:128 s. B 378-380. 
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4 Egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen 
Följande kapitel syftar till att beskriva egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen. EKMR 

införlivades i svensk rätt år 1995 och enligt 2 kap 19 § RF får inte lag eller annan föreskrift 

meddelas som står i strid med Sveriges åtaganden enligt EKMR. Egendomsskyddet går att 

återfinna i artikel 1 tilläggsprotokoll 1 i EKMR. Tilläggsprotokollen är inte accepterade av alla 

medlemsstater men Sverige har accepterat nästan alla, däribland egendomsskyddet i artikel 1 

tilläggsprotokoll. Den tolkning som Europadomstolen har gjort av egendomsskyddet har påverkat 

den svenska rättstillämpningen av egendomsskyddet.57 För att kunna studera egendomsskyddets 

tillämpning i svensk rätt krävs en genomgång av egendomsskyddet i enlighet med artikel 1 

tilläggsprotokoll 1 i EKMR.  

 

När ett ingrepp i en rättighet i konventionen ska företas måste ingreppet vara proportionerligt. 

Proportionalitetsprincipen går inte att återfinna i EKMR utan har vuxit fram i Europadomstolens 

praxis. Principen har fått olika betydelse beroende på vilken rättighet som har kränkts. 

Proportionalitetsprincipen har i Europadomstolens praxis fått en särskild ställning vid prövning 

av ett ingrepp i egendomsskyddet. Det går numera också att tala om en ”svensk” 

proportionalitetsprincip. Därmed kommer detta kapitel innehålla en genomgång av 

proportionalitetsprincipen utifrån Europadomstolens praxis samt utifrån svensk praxis och 

lagtext.58 

 

4.1 Egendomsskyddet i EKMR 

Respekt för egendomsskyddet är en mänsklig rättighet. Mänskliga rättigheter skiljer sig från 

andra rättigheter då individen är rättighetssubjekt och staten ansvarar för att skydda individens 

rättighet. Mänskliga rättigheter ska vara inneboende hos alla människor. Men äganderätten har en 

särskild ställning eftersom det är staten som har givit oss denna rättighet. Äganderätten skyddas 

på så vis av nationell rätt, den internationella rätten och är även en mänsklig rättighet.59 

Egendomsskyddet i EKMR är en negativ rättighet då staten ska avhålla sig från att godtyckligt 

inskränka rättigheten. Enligt artikel 1 tilläggsprotokoll 1 till konventionen ska: ”varje fysisk eller 

juridisk person ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det 

allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna 
                                                
57 Åhman, 2016, s. 473. 
58Åhman, 2016, s. 475. 
59 Åhman, 2000, kapitel 2; Vienna Declaration and Programme of action, World conference on Human Rights, 25 

juni 1993 s. 1. 
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grundsatser”. Den enskilde skyddas mot två typer av ingrepp; expropriation och 

rådighetsinskränkningar. Expropriation är det som är relevant för uppsatsens syfte. 

Egendomsskyddet i EKMR hindrar inte att staten antar lagstiftning staten finner nödvändig för att 

se till att nyttjandet av egendom stämmer överens med det allmännas intresse i staten.  Det är 

också staten som beslutar om utformningen av egendomsskyddet och hur äganderätten bäst 

skyddas. Staten får dock inte inskränka egendomsskyddet utan stöd i lag eller där ersättning inte 

utgår. Statens bedömningsmarginal är vid när det kommer till bedömning av huruvida en 

inskränkning av egendomsskyddet är konventionsenlig eller inte. Utgångspunkten för en 

prövning av egendomsskyddet är att staten och dess myndigheter bäst känner till de nationella 

angelägenheterna.60 

 

Artikel 1 tilläggsprotokoll 1 består av tre rättsregler, varav den första är en allmän princip om 

respekt för äganderätten, den andra innehåller villkoren för berövande av egendom och den tredje 

innehåller förutsättningarna för att inskränka i rätten att nyttja egendom.61 I första steget ska det 

konstateras att det rör sig om skyddsvärd egendom i enlighet med artikel 1 tilläggsprotokoll 1, i 

steg två måste det konstateras att ett ingrepp i äganderätten har skett och om detta innebär en 

inskränkning av EKMR eller inte. I tredje steget ses villkoren över för konventionsenliga 

inskränkningar av äganderätten, vilket är att åtgärden görs i det allmännas intresse62 och i 

enlighet med existerande lag63 samt i enlighet med folkrättens allmänna grundsatser. Tredje 

steget i en prövning av egendomsskyddet blir således att bedöma om det rör sig om en godtagbar 

inskränkning som utifrån dessa punkter. Rättsreglerna ska prövas tillsammans, vilket innebär att 

när det finns ett allmänt intresse och lagstöd för en inskränkning, måste åtgärden ändå vara 

proportionerlig och respektera äganderätten för att åtgärden ska vara konventionsenlig. Åtgärden 

måste även vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle.64  

 

                                                
60 Europadomstolens dom i Stec m.fl mot Förenade kungariket den 12 april 2006, § 52, Europadomstolens dom i 
R.Sz. mot Ungern den 2 juli 2013, § 38; Europadomstolens dom i Jahn m.fl. mot Tyskland, den 30 juni 2005, § 80. 
61 Rättsreglerna klargjordes i Europadomstolens dom i Sporrong och Lönnroth mot Sverige den 18 december 1984, § 
61 men har även upprepats i fler avgöranden, b.la. i Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade Kungariket 
den 21 februari 1986; SOU 2008:125 s. 431. 
62 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade kungariket den 2 februari 1986, § 37. 
63 Se Europadomstolens dom i Lithgow m.fl. mot Förenade kungariket den 8:e juli 1986, §§ 108-110 och 

Europadomstolens dom i Hentrich mot Frankrike den 3 juli 1997, § 42; för vilka krav som ställs på den inhemska 
lagens tillgänglighet och förutsebarhet. I Europadomstolens dom Iatridis mot Grekland 25 mars 1999, § 58 togs 
exempel upp på åtgärder som inte haft stöd i lag. 

64 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade kungariket den 2 februari 1986, § 37 och Europadomstolens 
dom i Lithgow m.fl. mot Förenade kungariket den 8:e juli 1986, §§ 108-110. 
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EKMR ska tolkas dynamiskt för att syftet med EKMR ska uppfyllas, det vill säga i ljuset av 

samhällsutvecklingen och de rådande värderingarna. Vad som är egendom kan snabbt förändras. 

Det är upp till varje medlemsstat att uppdatera lagtext och praxis. Lagstiftare och domstolar 

måste fånga upp begreppets innebörd och utveckling. Samtidigt måste lagtexten vara förutsebar 

och konkret för att den ska vara rättssäker.65  

 

4.2 Egendomsskyddet i Regeringsformen 

Europakonventionen införlivades som svensk lag i Sverige år 1995. Egendomsskyddet går idag 

att återfinna i 2 kap 15 § i RF. Enligt 2 kap. 15 § första stycket RF är:  

 
Vars och ens egendom tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon 
enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen 
av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. 
 
Den enskilde har genom 2 kap 15 § första stycket RF skydd gentemot två olika typer av åtgärder; 

skydd mot expropriation och så kallade rådighetsinskränkningar66. För uppsatsens del är den 

förstnämnda typen av åtgärder av intresse. Skyddet mot expropriation avser ett skydd mot att en 

äganderätt eller annan rätt av ekonomiskt värde, utan samtycke från äganderättsinnehavaren, tas i 

anspråk eller överförs.67 Egendomsskyddet i 2 kap 15 § första stycket RF är inte ovillkorligt utan 

kan inskränkas om ett angeläget allmänt intresse är för handen. Vidare har den enskilde rätt till 

full ersättning för förlusten om den enskilde genom expropriation eller något sådant förfogande 

tvingas avstå sin egendom i enlighet med 2 kap 15 § andra stycket RF. 

 

Frågan som uppstår är vad som kan anses vara ett angeläget allmänt intresse. Frågan behandlades 

i förarbetena till nuvarande 2 kap 15 § RF. Av förarbetena framgår det att möjligheten att 

tvångsvis ta i anspråk annans egendom kan motiveras av till exempel anordning av lämplig 

utfartsväg, förhindrade av olämplig eller störande bebyggelse i grannskapet. Detta kan dock 

endast ske när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Slutligen ska 

ställningstagandet om huruvida det rör ett angeläget allmänt intresse eller inte, utgå från vad som 

kan anses vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle:  

 
För ett utnyttjande av de möjligheter till inskränkningar som nödvändigt måste finnas skall krävas att de skall 
tillgodose angelägna allmänna intressen. Med angelägna allmänna intressen avses som kommittén framhållit främst 

                                                
65 Åhman, 2000, s. 92. 
66 Rådighetsinskränkningar innebär att allmänheten inskränker användningen av mark och byggnader. 
67 Prop. 2009/10:80 s. 163. 
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sådana ingrepp som är motiverade med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen men även till totalförsvarsintressen 
och ingrepp för att tillgodose samhällets behov av mark för bostäder och gator och andra kommunikationsleder m.m. 
[...] Regeringen delar kommitténs uppfattning att det slutliga ställningstagandet till vad som är ett angeläget allmänt 
intresse får göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.68 

 

Förarbetena ger intrycket att uppräkningen av saker som anses vara angelägna intressen inte är 

uttömmande. Men det görs även ett andra stadgande angående vad som är ett angeläget allmänt 

intresse i samma proposition: 

 
Vad som är ett angeläget allmänt intresse måste till slut i viss mån bli föremål för en politisk värdering där hänsyn då 
även måste tas till vad som är godtagbart från rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.69 
 

Formuleringarna ser annorlunda ut men båda stadgandena borde följas. Det vill säga angelägna 

allmänna intressen ska vara vad som anses vara acceptabelt i ett demokratiskt samhälle samt vara 

godtagbara utifrån rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.  

 

Fastighetsbildningslagen innehåller ingen hänvisning till angelägna allmänna intressen. 

Bengtsson menar att det angelägna allmänna intresset inte ska vara alltför obetydligt. Som 

exempel på åtgärder vars slutresultat rättfärdigar ingrepp tar Bengtsson upp åtgärder som 

resulterar i en markant förbättring av en fastighet eller åtgärder som bidrar med nytta till flera 

fastigheter.70 I och med att Europadomstolen har lämnat det till staterna att avgöra vad som är 

angelägna allmänna intressen finns ingen vidare vägledning i Europadomstolens praxis. Det enda 

undantaget för den vida bedömningsmarginalen medlemsstaterna har är: ”Unless that judgement 

be manifestly without reasonable foundation”. Det vill säga så länge anledningen inte är 

uppenbarligen utan rimlig grund.71 Vad som är ett angeläget allmänt intresse verkar inte finnas 

någon utredning på i praxis i svensk rätt heller, utan det mesta verkar godtas vara angelägna 

allmänna intressen.72 Tolkningsutrymmet förefaller sålunda extensivt av vad som är ett angeläget 

allmänt intresse i 2 kap 15 § RF, det vill säga, när inskränkning av egendomsskydd kan godtas.  

 

                                                
68 Prop. 1993/94:117 s. 16. 
69 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
70 Bengtsson, 1996, s. 46-48. 
71 Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade kungariket den 2 februari 1986, § 46. 
72 Detta faktum har uppmärksammats av advokatbyrån Vinge som har uttryckt att det aldrig inträffat att en åtgärd 

inte har ansetts vara ett angeläget allmänt intresse. PM publicerat av Vinge, http://tpaforum.net/wp-
content/uploads/2011/09/TPA-utredningenkonstitutionella-aspekter-m-m.pdf. 
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Domstolarna har sedan gått vidare med att göra intresseavvägningar enligt 

proportionalitetsprincipen som erfordras vid inskränkningar av egendomsskyddet. Vid 

tvångsåtgärder utifrån FBL har dock inte domstolarna tidigare gjort 

proportionalitetsbedömningar. Detta hände först i NJA 2018 s. 753. Därmed står det numera klart 

att det inte är tillräckligt att endast utgå ifrån FBL vid en bedömning av tvångsåtgärd utifrån FBL. 

Domstolen måste gå vidare med att göra en proportionalitetsbedömning för att inskränkningen av 

egendomsskyddet ska vara konventionsenlig.  

 

4.3 Proportionalitetsprincipen utifrån Europadomstolens praxis 

Proportionalitetsprincipen är en viktig princip för den enskildes trygghet. Genom 

proportionalitetsprincipen skyddar man individen mot staten. Myndigheters åtgärder måste vara 

proportionerliga för att inte anses begränsa den enskildes frihet. Kort sagt kan man säga att det är 

en måttstock på att åtgärder från staten inte går längre än nödvändigt för att uppnå målet med 

åtgärderna.73 Ett ingrepp ska vara ändamålsenligt, det ska inte finnas mindre ingripande åtgärder 

för att uppfylla syftet och åtgärden ska stå i rimlig relation till intresset som åtgärden avser att 

tillgodose. 

 

Proportionalitetsprincipen går inte att återfinna i EKMR men finns med i Europadomstolens 

praxis och prövas när ett ingrepp i en rättighet ska företas. Tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen varierar beroende på vilken rättighet som aktualiseras. 

Europadomstolen har med dess praxis med proportionalitetsprincipen förändrat Sveriges praxis 

under de senaste 20 åren och numera kan man tala om en ”svensk” proportionalitetsprincip. I RF 

finns proportionalitetsprincipen i 2 kap 21 § och den har funnits med i RF sedan 1976. 

Proportionalitetsprincipen har diskuterats i både lagärenden och i praxis i Sverige.74 

 
Prövningen av proportionalitetsprincipen vid bedömningar utifrån egendomsskyddet i artikel 1 

tilläggsprotokoll 1 i EKMR har en egen särprägel. Åtgärder får inte vara mer långtgående än vad 

som är rimligt för ändamålet. Om det finns ett allmänt intresse som kan motivera att en enskild 

fråntas egendom ska en avvägning företas mellan den enskildes intresse och det allmännas.75 

Fråntagande av egendom får aldrig utgöra en oskälig börda för den enskilde. Vid 
                                                
73 Trimidas, 2006, s 136. 
74 Prop. 2005/06:197, s. 20; Prop. 2009/10:227, s. 29; NJA 2012 s. 400. 
75 Europadomstolens dom i Draon mot Frankrike den 6 oktober 2005, §§ 78-86. Europadomstolens dom i Hutten-

Czapska mot Polen den 28 april 2008, §§ 162-172 samt tidigare praxis, Europadomstolens dom i Sporrong & 
Lönnroth mot Sverige den 18 december 1984, § 61. 
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proportionalitetsbedömningen prövas ifall den enskilde har fått ersättning och övriga 

omständigheter som omger ingreppet. Som till exempel om det finns mindre ingripande 

åtgärder.76 Andra omständigheter som kan beaktas är ifall en enskild inte har tillräcklig insyn och 

förståelse för ett förfarande vid avhändande av egendom.77 

 

4.4 Proportionalitetsbedömning vid fastighetsbildningsfrågor 

Proportionalitetsprincipen har tidigare åberopats av part, men ändå inte tagits hänsyn till av 

domstolen vid mål gällande fastighetsbildningsfrågor, med motiveringen att lagstiftaren redan har 

tagit hänsyn till proportionalitetsprincipen. Fastighetsreglering enligt FBL innebär att mark 

överförs från en fastighet till en annan och i FBL finns även förutsättningar att överföra mark mot 

ägarens vilja. Men, enligt Europakonventionen ska en proportionalitetsbedömning göras så fort 

egendom tas i anspråk mot ägarens vilja. I NJA 1996 s. 110 uttalade HD att det faktum att EKMR 

är en del av den svenska rättsordningen inte påverkade tillämpningen av FBL. HD hänvisade i 

fallet till förarbetena till grundlagsändringen vars slutsats var att grundlagsändringen i sig inte 

gjorde att några ändringar behövde göras i annan lagstiftning. FBL:s regler om tvångsförfogande 

kunde därmed tillämpas på samma sätt som tidigare.78 Det som framgår av förarbetena till 

grundlagsändringen är att tvångsvis överföring av fast egendom till förmån för enskilt intresse 

kan tjäna angelägna allmänna intressen och bedömningen i 2 kap 15 § RF finns inneboende redan 

i FBL eftersom FBL utstakar gränserna för när och hur fastighetsbildning får ske. I 3 kap FBL 

utstakas lämplighetsvillkoren. Lämplighetsvillkoren är ramen för en fungerande 

fastighetsindelning. 5 kap FBL däremot innehåller mer preciserade bestämmelser och beskriver 

hur en väl fungerande fastighetsindelning ska se ut. Dessutom innehåller kapitlet 

skyddsbestämmelser för att ägaren till den avträdande fastighetens rättigheter inte inskränks i 

alltför stor utsträckning. Därmed skulle bedömningen av egendomsskyddet redan vara 

inneboende i FBL:s bestämmelser enligt HD i NJA 1996 s. 110 samt förarbetena till 

grundlagsändringen. 

 

Denna syn förändrades med NJA 2018 s. 753 där HD uttalade att det ska göras en 

proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall.79   

 

                                                
76 Åhman, 2016, s. 475-476. 
77 Europadomstolens dom i Evaldsson m.fl. mot Sverige den 13 februari 2007, § 64. 
78 SOU 1993:40 del A s 90, 235; Prop 1993/94:117 s 16. 
79 NJA 1996 s. 10; NJA 2018 s. 753. 
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HD började med att konstatera att rambestämmelserna för FBL finns i 3 kap och att dessa 

fastställer de yttersta gränserna för vilka fastighetsbildningsåtgärder som kan tillåtas från allmän 

synpunkt. Det vill säga varje fastighet ska bli varaktigt lämplig för sitt ändamål med hänsyn till 

belägenhet, omfång och övriga förutsättningar. En fastighetsbildningsåtgärd får inte vara i strid 

med detaljplan. Vid bedömningen av en bostadsfastighets lämplighet ska dessutom hänsyn tas till 

att det finns lämpligt utrymme för parkering. 

 

HD konstaterade vidare att skydd för enskilda intressen finns i 5 kap FBL. Vid marköverföring 

ska vederlag utgå enligt 5 kap 2 § FBL. En marköverföring ska resultera i en positiv 

värdeförändring enligt båtnadsvillkoret i 5 kap 4 § första stycket FBL. Vidare ska en förbättring 

av sökandes fastighet uppnås med marköverföringen enligt förbättringsvillkoret i 5 kap 5 § första 

stycket FBL. Slutligen ska inte åtgärden resultera i att den avstående fastigheten blir mindre 

lämpad för sitt ändamål enligt fastighetskyddet i 5 kap 8 § FBL. Om dessutom syftet med 

åtgärden kan uppnås på ett likvärdigt, men mindre ingripande sätt, så ska det sättet väljas framför 

det andra enligt 5 kap 6 § andra stycket FBL. Det går emellertid inte att återfinna en allmän 

bestämmelse om att en allmän intresseavvägning ska göras, såsom det finns i 2 kap 12 § 

expropriationslagen.  

 

HD såg över 2 kap 15 § RF, att tvångsförfoganden ska tillgodose angelägna allmänna intressen 

och att angelägna intressen anknyter till vad som gäller i enlighet med egendomsskyddet; 

EKMR:s första tilläggsprotokoll. Enligt artikel 1 i tilläggsprotokollet har varje fysisk och juridisk 

person rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas 

intresse. HD gick vidare med att uttala att även om det finns ett allmänt intresse ska en 

proportionalitetsbedömning göras i enlighet med Europadomstolens praxis, där det allmänna 

intresset vägs mot det enskilda, och åtgärden får inte innebära en oskälig börda för den enskilde.  

 

HD såg över Europadomstolens praxis och konstaterade att rättsutvecklingen på senare tid har 

förändrat synen på hur egendomsskyddet ska tas tillvara i Sverige. Vid grundlagsändringen 

avseende egendomsskyddet var dock principen om att en proportionalitetsbedömning ska göras i 

varje enskilt fall, redan etablerad i Europadomstolens praxis.80 Sedan har denna princip bekräftats 

i senare rättsfall från Europadomstolen.81 HD konstaterade att överlag har grundlagsstadgade fri- 

                                                
80 Som t.ex. Europadomstolens dom i James m.fl. mot Förenade kungariket den 2 februari 1986, § 50. 
81 I bland annat Europadomstolens dom i Skibińscy mot Polen den 14 november 2006, § 87. 
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och rättigheter givits en mer konkret innebörd vid rättstillämpningen och HD konstaterade vidare 

att med tanke på senare tids rättsutveckling får NJA 1996 s. 110 anses överspelad.82  

 

I det fall som ett allmänt intresse ger skäl för ett ingrepp måste en avvägning ändå göras mellan 

det enskilda intresset och det allmänna och åtgärden måste utföras på ett sätt som inte innebär en 

oskälig börda för den enskilde. Med hänvisning till Barsebäcks kärnkraftverk, RÅ 1999 ref 76 

avsnitt 5.5 gick HD sedan vidare med bedömningen av proportionalitet i tre steg, prövning av 

ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. HD uttalade avslutningsvis 

att; 
 
Det krav på en proportionalitetsbedömning i varje enskilt fall som regeringsformens regler om egendomsskydd 
uppställer, får mot denna bakgrund i stället tillgodoses genom en från fastighetsbildningslagen fristående 
proportionalitetsavvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Den enskildes intresse av att intrång i 
egendomsskyddet inte sker ska då vägas mot den grad av allmänt intresse som kan finnas för åtgärden.  
 

HD konstaterade att grannfastighetens intresse av att inte utsättas för tvångsförfogande avseende 

sin egendom var starkare än den andra fastighetens intresse av ökade möjligheter för vändning 

och parkeringsmöjligheter. Fastighetsregleringen ansågs därmed vara ett oproportionerligt intrång 

i grannfastighetsägarens egendomsskydd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
82 RÅ 1999 ref. 76; jfr NJA 2014 s. 332 p. 19; NJA 2017 s. 999 p. 15; NJA 2014 s. 323; NJA 2017 s. 503 om 

ersättning för rättegångskostnader. 
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5 Analys 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur dagens lämplighetsprövning i 3 kap 1 § FBL påverkas av 

ett starkare egendomsskydd utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. För att besvara syftet har tre 

frågeställningar inkluderats; Vad är gällande rätt beträffande lämplighetsprövningen vid 

tvångsåtgärder i FBL, går ett förstärkt egendomsskydd stick i stäv med lagstiftarens avsikt med 

lämplighetsprövningen i fastighetsbildningslagen och hur påverkas rättssäkerheten av att det nu 

står klart att en fristående proportionalitetsbedömning alltid ska göras vid en tvångsåtgärd utifrån 

3 kap 1 § FBL. 

 

5.1 Vad är gällande rätt beträffande dagens lämplighetsprövning vid 

tvångsåtgärder i FBL 

Huruvida en nybildning eller ombildning av fastighet ska anses vara lämplig utifrån 3 kap 1 § 

FBL beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Varje fastighetsbildningsfråga blir på så sätt 

unik, men det går att utläsa en del faktorer i praxis som kan spela roll för bedömningen utifrån 

rekvisiten i 3 kap 1 § FBL. När fastighetsbildning anses vara den åtgärd som tillgodoser det 

ändamål som eftersträvas, måste alla resterande bedömningskriterier i 3 kap 1 § FBL vara 

uppfyllda för att fastighetsbildningen ska godkännas.  

 

För att rekvisitet utformning ska anses uppfyllt i 3 kap 1 § FBL behöver ägorna som tillhör 

fastigheten ligga i ett lämpligt sammanhang och de inre kommunikationsmöjligheterna ska vara 

lämpliga. Bedömningen utgår från fastighetens ändamål och användning. När 

utformningskriteriet ställs på sin spets handlar det ofta om fastigheter med flera skiften. Om 

åtgärden ska godkännas ska det finnas starka funktionella samband mellan fastigheterna som ska 

sammanföras. Slutligen ska hänsyn även tas till naturförhållanden och övriga förhållanden.  

 

Fastighetens belägenhet är också av vikt för bedömningen i 3 kap 1 § FBL. Här tas eventuella 

sanitära olägenheter såsom buller och lukt in i bedömningen för huruvida fastigheten kan anses 

vara lämplig eller inte. Det väger tungt för bedömningen av belägenhet om det finns ett tidigare 

bygglov eller ett positivt förhandsbesked om uppförande av bostadshus.  

 

Användningssättet avgör storleken på fastigheter, vilket är naturligt då fastigheter kan ha brett 

skilda användningsområden, som till exempel jordbruksfastigheter och bostadsfastigheter. Men 

rekvisitet omfång har fått mest betydelse för bostadsfastigheters storlek. Att generellt fastställa 
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vad som är ett lämpligt omfång för bostadsfastigheter går inte eftersom det beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet där fastighetens ändamål är vägledande.83 Vägledande för 

bedömningen kan vara till exempel om fastigheten ska vara en fritidsbostad eller 

permanentboende samt var fastigheten är belägen. 

 

Fastigheter ska ha tillgång till vägar. Även om fastigheten inte har tillgång till väg kan den anses 

vara lämplig om vägfrågan går att lösa, genom bildande av gemensamhetsanläggning eller 

servitut. Samma sak gäller vatten- och avloppsanordningar. Så länge VA-frågan går att lösa 

genom anslutning till det allmänna kommunala vattennätet eller gemensamhetsanläggning så kan 

fastigheten anses vara lämplig. Vattenfrågan går också att lösa genom till exempel brunn eller 

markinfiltration av avloppsvatten.84 

 

Vid en bedömning av tvångsvis marköverföring ska även skyddet för de enskilda intressena i 5 

kap FBL beaktas. Dessa paragrafer är till stor del dispositiva. Här kan båtnadsvillkoret i 5 kap 4 § 

hindra fastighetsregleringen om lämpligare fastighetsindelning eller annars mer ändamålsenlig 

markanvändning vinns och att fördelarna väger över nackdelarna som uppkommer av 

fastighetsregleringen. Fastighetsägarens personliga önskningar ska inte spela någon roll i 

bedömningen utan fördelarna ska gå att hänföra till markanvändningen eller 

fastighetsindelningen. Förbättringsvillkoret i 5 kap 5 § FBL kan också stoppa en 

fastighetsreglering om åtgärden inte är nödvändig för att förbättra fastigheten. I 5 kap 8 § FBL 

återfinns ett användbarhetskriterium som anger att varje fastighet, efter en fastighetsreglering, 

inte får bli mindre lämpad för sitt ändamål. Vidare får inte, enligt paragrafen, fastighetens 

graderingsvärde i väsentlig mån förändras efter en fastighetsreglering.  I 5 kap 6 § återfinns en 

reglering av omfattningen av en fastighetsreglering. Om det finns flera alternativa utföranden för 

fastighetsregleringen ska den som innebär minst olägenhet väljas. Det räcker med att en av dessa 

paragrafer är uppfylld för att fastighetsregleringen ska underkännas av domstolen. 

 

5.2 Går ett förstärkt egendomsskydd stick i stäv med lagstiftarens avsikt 

med lämplighetsprövningen i fastighetsbildningslagen  

Fastighetsbildningslagen kom till år 1969 och syftet var då att, utöver en enhetlig lagstiftning för 

både städer och landsbygd, åstadkomma en enkel, snabb och effektiv handläggning av 

                                                
83 Bengtsson, 2018, s. 86. 
84 Kalbro, Lindgren, 2018, s. 118. 
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ombildningar och nybildningar av fastigheter. Att en proportionalitetsbedömning alltid ska göras 

när en fastighet tas i anspråk, mot en fastighetsägares vilja, kan givetvis påverka handläggningens 

enkelhet, snabbhet och effektivitet. Enkelheten, då proportionalitetsbedömningen snabbt blir 

komplex, då den är situationsbaserad, och många faktorer ska beaktas. Att en 

proportionalitetsbedömning ska göras vid varje enskilt fall torde påverka handläggningstiden och 

effektiviteten i handläggningen.  I förarbetena framgår det att det är av vikt att 

fastighetsindelningen ska fylla sin funktion och att ändringar i indelningen av fastigheter i 

Sverige ska vara underkastad viss kontroll från det allmännas sida. Kontrollen ska förhindra 

godtyckliga förändringar av fastighetsindelningen medan produktionsbefrämjande eller andra 

nyttiga åtgärder ska uppmuntras. En bedömning utifrån egendomsskyddet med dess 

proportionalitetsbedömning vid tvångsåtgärder utifrån FBL, borde förebygga godtyckliga 

bedömningar från det allmännas sida när det gäller ingripande åtgärder gentemot den enskilde. 

Och därmed på ett sätt ligga i linje med lagstiftarens avsikt, eftersom det är staten som bestämmer 

vilka åtgärder som är angelägna allmänna intressen och som kan inskränka på egendomsskyddet. 

Sålunda ligger bedömningen till stor del fortfarande inom statens kontroll. Men eftersom 

bedömningen ska innehålla en proportionalitetsbedömning idag, gör denna intresseavvägning att 

den enskildes rätt till sin egendom kan väga över lagstiftarens vilja om ett rationellt utnyttjande 

av marken.  

 

Enligt förarbetena är ett rationellt utnyttjande av fast egendom knutet till fastighetsindelningen. 

Fastighetsindelningen bildar underlaget för jord och planpolitiken. Verksamheten kring 

fastighetsindelning ska dels ge enskilda verktyg att kunna ändra i fastighetsindelningen, dels ge 

samhället ett verktyg att kunna underlätta en ändamålsenlig användning av marken i Sverige. Att 

egendomsskyddet får större utrymme kan i viss mån hämma samhällsutvecklingen i detta 

avseende och därmed inte helt ligga i linje med lagstiftarens avsikt.  Fastighetsbildningsåtgärder 

skulle enligt förarbetena skapa passande fastigheter för bebyggelse samt möjliggöra 

strukturförändringar av fastighetsbeståndet för effektivisering av jordbruks- och 

skogsbruksfastigheter eller också för sanering av bebyggelseområden. Förarbetena betonade även 

att den allmänna samhällsutvecklingen av markanvändningen är under ständig förändring. Som 

exempel på detta togs befolkningsomflyttningar från landsbygd till tätorter upp, den ökade 

fordonstrafiken, större byggnadsenheter, det ökade behovet av gemensamhetsanläggningar inom 

tätorter, mekaniseringen av jord- och skogsbruk med större krav på bättre arrenderade 

brukningsenheter samt fritidsbebyggelsens framväxt.  
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Lagstiftarens avsikt med lämplighetsprövningen i fastighetsbildningslagen är en ändamålsenlig 

användning av marken och i förarbetena betonas vikten av elasticitet då värderingar och 

samhället ständigt förändras. Större reformer av till exempel jordbruket eller skogsbruket hade 

varit betydligt svårare att genomföra idag på det vis som det skedde under skiftesreformerna till 

exempel. Dock åtnjuter medlemsstaterna en relativt vid bedömningsmarginal när det kommer till 

proportionalitetsbedömningen vid prövning av egendomsskyddet. I Sverige måste det finnas ett 

angeläget allmänt intresse och även om effektivisering av jordbruket eller skogsbruket är ett 

angeläget allmänt intresse hade kanske inte effektiviseringen idag ansetts vara en åtgärd som är 

proportionerlig och därmed inte uppfyllt proportionalitetsbedömningens tre steg. En 

effektivisering av jordbruket och skogsbruket i större skala, såsom genomfördes under 

skiftesreformerna, hade varit tveksam idag. Lagstiftarens avsikt var att uppmärksamma att 

samhället förändras hela tiden, och det gör markanvändningen också. Det kommer uppstå nya 

behov och dessa utmaningar ska lagen kunna anpassa sig till. Proportionalitetsbedömningens tre 

steg är ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Dessa påverkas 

också av värderingar i samhället.  

 

Vid en bedömning utifrån egendomsskyddet och proportionalitetsprincipen görs ingen 

bedömning av markens faktiska betydelse för fastighetsägaren. Det konstateras bara att 

fastighetsägarens intresse av att inte få sin mark tagen i anspråk ska väga tungt i bedömningen. 

Det framgår i NJA 2018 s. 753 att den ianspråktagna fastighetens mark inte användes till 

någonting av betydelse. Det konstaterades bara i fallet att fastighetsägaren har rätt till respekt för 

sin egendom. Att den andra fastigheten ville få utökat utrymme för en vändplan, bedömdes inte 

väga tyngre än egendomsskyddet, fastän det skulle resultera i en mer ändamålsenlig användning 

av marken. Lagstiftarens avsikt med fastighetsbildningslagen var att åstadkomma en mer 

ändamålsenlig användning av marken. I NJA 2018 s. 753, där egendomsskyddet fick trumfa ett 

mer rationellt utnyttjande av marken, går stick i stäv med lagstiftarens avsikt med 

fastighetsbildningslagen. Egendomsskyddet är ett skydd som preciserar äganderätten och 

äganderätten är också central för bedömning av vad som är ändamålsenligt utnyttjande av 

marken. Äganderätten går hand i hand med fastighetsindelningen. Fastigheter kan fylla en 

funktion som pantobjekt och genom inteckning kan fastigheten pantsättas som säkerhet vid lån. 

Om äganderätten och egendomsskyddet hade haft en mindre betydelse i Sverige, hade fastigheter 

kanske inte varit så intressanta som pantobjekt. Under skiftesreformerna när äganderätten 

plötsligt fick mindre betydelse gjorde osäkerheten över innehavet att jordbrukarna inte ville 
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investera i marken.  För ett rationellt och effektivt nyttjande av marken behövs också 

egendomsskyddet som skydd för äganderätten.  

 

5.3 Hur påverkas rättssäkerheten av att det nu står klart att en fristående 

proportionalitetsbedömning alltid ska göras vid en tvångsåtgärd utifrån 

3 kap 1 § FBL 

Enligt förarbetena kräver den stora rörligheten i fastighetssystemet att ändringar i 

fastighetsindelningen, oavsett åtgärd, måste ske snabbt, enkelt och utan att rättssäkerheten går 

förlorad. Förarbetena tar även upp att fastighetsbildningen måste genomföras med hänsyn till 

både de enskilda intressena och de allmänna, och om dessa är oförenliga ska en avvägning och 

sammanjämkning ske.85 Vad rättssäkerhet är finns det oenighet kring och att egendomsskyddet 

och proportionalitetsprincipen har fått en central roll i tillämpningen av 3 kap 1 § FBL innebär i 

enlighet med Ehrencronas syn på rättssäkerhet, att kravet på rättssäkerhet i 

lämplighetsprövningen är uppfyllt. Men enligt Peczenik är bedömningen mer komplex än så.  

 

3 kap 1 § FBL är utformad för att vara elastisk och lämplighetsbedömningarna ska kunna 

anpassas efter samhällsutvecklingen. Samhället går idag mot ett starkare skydd för den enskildes 

rättigheter. Även om fastighetsbildningsåtgärden uppfyller lämplighetsprövningen i 3 kap 1 § 

FBL och anses uppfylla kravet på angelägna allmänna intressen i 2:15 RF är det inte säkert att 

den anses proportionerlig och förenlig med egendomsskyddet och kan idag därför underkännas i 

sista steget.  För att enligt Peczenik, uppfylla den formella aspekten av rättssäkerhetsbegreppet 

behöver regelverket ha en rättslig förutsebarhet, stabilitet, offentlighet, tillförlitlighet och 

effektivitet. I och med att lämplighetsprövningen i FBL är generell till sin utformning, är det svårt 

att påstå att den i sig är förutsebar utifrån den enskildes perspektiv. Riktlinjer går att återfinna i 

förarbete och i domstolsavgöranden. I domstolsavgöranden har tolkningar av 

lämplighetsprövningens bestämmelser utformats.  Det är dock brist på prejudicerande avgöranden 

från HD, men tillsammans med förarbetena samt samstämmiga avgöranden från underinstanser 

finns riktlinjer för hur bedömningen bör göras och vilka faktorer som spelar roll för 

bedömningen. Dessa riktlinjer är också rättsregler i och med att de har stöd i förarbeten samt 

genom praxis. Maktutövningen har därmed stöd i rättsregler och bör inte upplevas som 

godtycklig. Men, eftersom bedömningen är situationsbaserad, framstår ändå avgörandena från 

underinstanserna som spretiga och inte förutsebara. Att de mänskliga rättigheterna får en mer 
                                                
85 Prop. 1969:128 del B s. 14. 
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central roll även i fastighetsbildningsförfarandet ligger i linje med samhällsutvecklingen. Tanken 

om mänskliga rättigheter är idag integrerad i det rättsliga medvetandet hos den enskilde 

individen. Eftersom en ny dimension som syftar till att skydda den enskilde och öka 

förutsebarheten, har tillförts, kan man argumentera för att lämplighetsprövningen med den 

erfordrade proportionalitetsprincipen numera är mer förutsebar.  

 

Det som ska prövas enligt proportionalitetsprincipen är lämpligheten och bedömningen av 

nödvändighet. Bedömningen av nödvändigheten utgår från att se över om det finns mindre 

ingripande åtgärder som inte innebär lika stor inskränkning av individens frihet men som 

fortfarande tillgodoser det tilltänkta målet. Det tredje ledet i proportionalitetsbedömningen, 

proportionalitet i strikt bemärkelse, är en balansering av alla aktuella omständigheter i målet.  

Förutsebarheten i hur utfallet blir i proportionalitetsbedömningen är således låg, då bedömningen 

som sådan är situationsbaserad och praxis med tillämpning av proportionalitetsprincipen i svensk 

rätt i samband med FBL, är ganska liten. Att försöka hitta en svensk standard i Europadomstolens 

praxis blir mindre relevant eftersom medlemsstaterna har en relativt vid bedömningsmarginal när 

det kommer till bedömning av proportionalitet i samband med en potentiell inskränkning av 

egendomsskyddet.  

 

Vad gäller offentlighet, tillförlitlighet och effektivitet har ett problem varit att domstolarna inte 

har motiverat varför det föreligger ett angeläget allmänt intresse. Domstolarna har inte alltför 

sällan bara fastslagit att det allmänna intresset är angeläget. När det inte går att utläsa 

motiveringarna i domsluten havererar både offentligheten och tillförlitligheten. I och med att 

samhället har förändrats på kort tid, förarbetena till viss del är otidsenliga och det fortfarande i 

viss mån är oklart hur stort genomslag NJA 2018 s. 753 kommer få, samt att det råder brist på 

klargörande mål från HD, kan graden av tillförlitlighet ifrågasättas. Tillämpningen av 

rättsreglerna är dessutom inte särskilt effektiv eftersom lämplighetsbedömningen och 

proportionalitetsbedömningen kräver mycket utredning och många förrättningar tar flera 

månader. 

 

Vidare finns det en materiell aspekt av rättssäkerhetsbegreppet och denna strävar efter trygghet, 

jämlikhet och att den enskildes intressen betonas. Egendomsskyddet får bara trumfas om ett 

angeläget allmänt intresse ligger för handen. Detta är i linje med Peczeniks åsikt om att den 

svagare parten bör skyddas, det vill säga den enskilde bör få ett starkt skydd mot staten. Den 

materiella aspekten har betonats efter NJA 2018 s. 753, som förstärkte enskildas egendomsskydd 
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i Sverige. HD slog fast att en proportionalitetsbedömning ska göras vid tvångsförfogande av en 

enskilds mark för att åtgärden ska anses vara förenlig med egendomsskyddet. Innan ansågs denna 

proportionalitetsbedömning vara inneboende i lämplighetsbedömningen i 3 kap 1 § FBL. 

Visserligen bygger FBL:s lämplighetsbedömning på en avvägning mellan enskilda intressen och 

de allmänna men det finns ingen inneboende proportionalitetsbedömning i lagtexten. Tack vare 

att en proportionalitetsbedömning numera ska göras, ska nödvändigheten, lämpligheten och även 

proportionalitet i strikt bemärkelse prövas vid varje fastighetsbildningsåtgärd med inslag av 

tvång, och domstolen ska tydligt redovisa motiveringarna av åtgärdens proportionalitet. Därmed 

har de enskilda intressena numera en större roll i lämplighetsbedömningen. Jämlikhet uppnås 

genom att den enskilde skyddas mot statens eventuella godtyckliga bedömningar och därmed 

uppnås trygghet också. Dock går det att ifrågasätta detta faktum.  

 

Till skillnad från svensk rätt verkar proportionalitetsbedömningen i Europadomstolens praxis 

vara mer omfattande och tar in fler faktorer i bedömningen utifrån det enskilda intresset, såsom 

den enskildes ekonomiska förhållanden och sociala konsekvenser.86 I och med att fler faktorer får 

tas in i bedömningen av det enskilda intresset får också det större utrymme i 

proportionalitetsbedömningen. Och när intresseavvägningen i proportionalitetsbedömningen 

mellan det enskilde intresset och det allmänna intresset ska göras blir bedömningen mer jämlik 

och den enskilde kan därmed vara trygg i att alla faktorer som har betydelse för den enskilde 

faktiskt beaktas av domstolen. Det går också att ifrågasätta den materiella rättssäkerhetens 

rekvisit om jämlikhet utifrån det faktum att lagstiftaren redan har bestämt i lagstiftningsprocessen 

vad som är angelägna allmänna intressen och vad som begränsar fastighetsägarens 

grundlagstadgade rätt till sin egendom. Här skiljer sig den svenska rätten från den europeiska då 

förarbetena har status såsom en rättskälla i Sverige medan förarbetena i den europeiska rätten (les 

travaux préparatoires) inte har det. Visserligen har, utifrån Europadomstolens praxis, 

medlemsstaternas nationella domstolar stor frihet att avgöra vad som är ett allmänt intresse (för 

Sveriges del ett angeläget allmänt intresse) och därmed vad som får begränsa egendomsskyddet. 

Men dessa generella uttalanden som går att återfinna i förarbetena angående det angelägna 

allmänna intresset i svensk rätt, är begränsningar av fastighetsägarens grundlagsstadgade rätt till 

sin egendom och dessa bör, i min mening, vara mer specificerade och faktiskt vara lagstadgade. 

Utifrån den materiella aspekten av rättssäkerhetsbegreppet blir resultatet i dagsläget en ojämlik 

proportionalitetsbedömning i domstolarna då omständigheter som kan ha betydelse för det 

                                                
86 Se exempelvis Europadomstolens dom i Hutten-Czapska mot Polen den 22 februari 2005, avsnitt 4.4.1 och 
Europadomstolens dom i N.A. m.fl. mot Turkiet den 15 januari 2016, avsnitt 4.4.2. 
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enskilda intresset inte beaktas och att det allmänna intresset inte genomgår en bedömning i varje 

enskilt fall. I min mening, kan man med detta i åtanke påstå att det faktiskt inte kan göras en 

fristående proportionalitetsbedömning i dagsläget då det inte görs en enskild bedömning i varje 

fall av det allmänna intresset. 

 

I och med att lagtexten är generell och att man nu ska göra en bedömning av om åtgärden är 

proportionerlig utifrån den enskildes perspektiv uppstår en spänning mellan den formella och den 

materiella aspekten av rättssäkerheten då utrymme finns för att kunna argumentera för en väl 

avvägd kompromiss mellan stabilitet och flexibilitet. Det är dock inte säkert vad resultatet av 

lämplighetsprövningen i kombination med proportionalitetsbedömningen blir. Vad som är 

lämpligt, nödvändigt och till sist proportionerligt är mjuka värden och kan förändras precis som 

synen på angelägna allmänna intressen i RF samt vad en lämplig fastighetsindelning är. 

Proportionalitetsprincipen åtnjuter också en vid bedömningsmarginal, därmed finns det nog inget 

i lämplighetsprövningen som erfordras idag som kan bli en bromskloss för samhällsutvecklingen, 

som Peczenik uttrycker det. Dock är det fortfarande oklart vad resultatet av ett starkare 

egendomsskydd i lämplighetsprövningen kommer bli. 
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6 Sammanfattande diskussion 
Principer om äganderätt, rättssäkerhet och andra grundsatser som innebär att den enskilde ska 

skyddas mot ingrepp från det allmänna har förstärkts och integrerats i den svenska 

rättsordningen. Risken med denna samhällsutveckling är att domstolarna uppvärderar den 

enskildes rättigheter – på fastighetsindelningens och de regionalpolitiska målens bekostnad 

genom tolkningen utifrån egendomsskyddet. Detta trots att domstolarna enligt FBL:s målregler, 

som återfinns i förarbetena, har att tolka lagreglerna för att främja fastighetsindelningen. Med 

FBL:s generella bestämmelser som bygger på avvägningar kan detta få stor påverkan på 

lämplighetsprövningen i 3 kap 1 § FBL. 

 

Enligt Peczenik ska rättsregler vara både exakta och generella. Endast om rättsreglerna är 

tillräckligt exakta och samtidigt generella kan maktutövningen anses vara förutsebar. 

Lämplighetsprövningen i 3 kap 1 § har utkristalliserats i domstolsavgöranden och i förarbetena. 

Däremot är tolkningen av angelägna allmänna intressen i 2 kap 15 § RF oklar. Vad som är ett 

angeläget allmänt intresse är inte en tillräckligt exakt rättsregel för att kunna anses vara 

förutsebar. Medborgarna kan därmed ha svårt att förstå vilka intressen som trumfar respekten för 

egendomsskyddet. Utöver att kravet på angeläget allmänt intresse inte uppfyller kravet på formell 

rättssäkerhet så uppfyller den inte heller kravet på den materiella aspekten av rättssäkerhetens 

rekvisit om jämlikhet. Proportionalitetsbedömningen i sig blir ojämlik vid prövning av 

egendomsskyddet eftersom det angelägna allmänna intresset förefaller kunna vara i princip vad 

som helst, samtidigt som faktorer som kan ha betydelse för det enskilda intresset utesluts i 

proportionalitetsbedömningarna i svenska domstolar. I min mening kan man med detta i åtanke 

påstå att det faktiskt inte kan göras en fristående proportionalitetsbedömning vid 

fastighetsbildningsfrågor i dagsläget, då det inte görs en bedömning i varje enskilt fall av det 

allmänna intresset. Jag anser också att det är anmärkningsvärt att den enskildes intresse i svensk 

rätt inte får större utrymme. Jämlikhet och trygghet kan bara uppnås om den enskilde upplever att 

denne blir hörd i rättsprocessen och får sina intressen beaktade av domstolen.  
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