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1. Inledning 
Samhällsutvecklingen innebär ständigt nya utmaningar och förutsättningar. Den 

befolkningsmässiga utvecklingen i landet har inneburit att en allt större andel av landets 

befolkning bor i städer, ca 85 % bor i tätorter.1 Urbaniseringen i landet är alltjämt pågående 

men har förändrats genom att befolkningsomfördelningar karaktäriseras huvudsakligen av 

flyttningar mellan urbana områden och då från mindre till större städer.2  

De rättsliga förutsättningarna för att leva och bo är i sammanhanget aktuella. Bildandet av 

fastigheter utgår ifrån lämplighetsprövningen i 3 kap Fastighetsbildningslagen (1970:988) som 

har till syfte att uppnå en ändamålsenlig uppdelning av fastighetsbeståndet i landet.3 

Lämplighetsprövningen fungerar både som en begränsande faktor för enskildas möjligheter att 

bilda fastigheter efter sina preferenser. Samtidigt är tanken att genom att begränsa och 

kontrollera fastighetsbildningsåtgärder gagnar det samhället i stort.  

Vad som är en önskvärd fastighetsbildning förändras över tiden. Det en gång önskvärda kan 

genom förändringar i samhället anses inte längre vara lämpligt. Mot denna bakgrund är 

lämplighetsprövningen tänkt att fungera som en ramlag som beaktar de skiftande markpolitiska 

intentionerna och indirekt den rådande utvecklingen.  

Lands- och glesbygdens roll skiljer sig väsentligt idag från den verklighet som rådde vid 

införandet av FBL. Jordbruket har en mindre framträdande roll i dag, fritidshusboende är en 

mycket vanligare företeelse och näringslivet har en postindustriell karaktär med nya 

förutsättningar. 

Med förändrade villkor följer nya överväganden. Den gällande rätten har med avseende på 

fastighetsbildning på lands- och glesbygd prioriterat goda skog- och jordbruksfastigheter 

medan bostadsfastigheter haft en mer sekundär betydelse. Med uppsatsen avses studera 

bostadsfastigheters lämplighetsprövning i lands- och glesbygd. Är de nuvarande kraven och 

prövningen rimliga eller att anse som för hårda i dagens samhälle. Ligger den gällande rätten i 

linje med realiteterna i dagens samhälle och dess utveckling? 

 

                                                           
1 [http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/] 2016-04-07 
2 Bjerke, Johansson,Pettersson, 2012 , s. 6-7. 
3 Ekbäck, 2009, s. 23, Prop 1969:128 s. B 54. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva och analysera lämplighetsprövningen för ny- och ombildning av 

bostadsfastigheter på lands- och glesbygd. Jag avser även analysera och beskriva sambandet i 

prövningen till skogs- och jordbruksfastigheter. 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

 Hur fungerar lämplighetsprövningen för bostadsfastigheter på lands- och glesbygd? 

 

 Vilken påverkan har kraven på skogs- och jordbruksfastigheter för 

bosättningsmöjligheterna på landsbygden? 

 

 Är fastighetsbildning på landsbygden med bosättningssyfte för begränsat idag och i så 

fall på vilket sätt?  

1.1.2 Avgränsning 

Syftet är avgränsat så att endast lämplighetsprövningen utanför detaljplanelagt område 

studeras. Denna avgränsning har valts eftersom arbetet studerar förutsättningarna för 

bostadsfastigheter på landsbygden och det är ovanligt med detaljplaner i sådana miljöer.  

         

1.2 Metod 

Uppsatsen utgår ifrån en rättsanalytisk metod som avser att beskriva och analysera gällande 

rätt.4 En beskrivning av lag, förarbeten, praxis och doktrin har därför varit utgångspunkt i 

arbetet. Utöver gällande rätt diskuteras lagen även utifrån andra aspekter. 

Den allmänna lämplighetsprövningen i 3 kap 1§ FBL är central men prövningen kan inte 

förstås enbart utifrån detta. Den specifika prövning som krävs för jord och 

skogsbruksfastigheter relaterar till förutsättningarna för lämplighetsprövningen avseende 

bostadsfastigheter. De rådande markpolitiska intentionerna ska alltid beaktas vid 

lämplighetsprövningen och det är således relevant att titta på hur det förhåller sig till och är en 

del av gällande rätt.  

 

                                                           
4 Sandgren, 2015, s. 46. 
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Utöver de vanliga rättskällorna har den gällande rätten analyserats utifrån andra faktorer. Dessa 

inbegriper teorier om fri- fastighetsbildning, samhällsutveckling och fastighetsmarknaden. Jag 

relaterar även lagstiftarens intentioner till den bedömning domstolarna har gjort av 

lämplighetsprövningen och diskuterar huruvida det motsvarar lagens syfte.  

Valet av en rättsanalytisk metod är relevant med hänsyn till den uttalade ramlagskaraktären 

som lämplighetsprövningen syftar till att ha. Eftersom bedömningen har viss skiftande karaktär 

beroende på utvecklingen i samhället och markpolitiken förefaller en strikt rättsvetenskaplig 

metod som bara ser till rättskällorna som lite begränsande. 

Arbetet mynnar ut i att försöka besvara hur lämplighetsprövningen för bostadsfastigheter 

fungerar. Vad är en tillåtlig fastighetsbildning och vad är inte det, vilka faktorer är relevanta 

vid prövningen, hur förhåller sig prövningen till skogs- och jordbruksfastigheter osv. Om det 

anses finnas behov och utrymme för ändringar i gällande rätt så presenteras det. I annat fall 

redogörs den gällande rätten och eventuella problem associerade med den. 

1.2.1 Material 

De relevanta lagrum som primärt används återfinns i 3 kap FBL särskilt 1§ samt 5-7 §§, viss 

annan lagstiftning diskuteras också. Flertalet förarbeten har varit viktiga för framställningen 

särskilt, Prop. 1969/70:128, Prop. 1989/90:151 samt Prop. 1992/93:27. De senare 

förändringarna av lämplighetsprövningen efter 1994 års lagändringar berör huvudsakligen 

bildandet av tredimensionella fastigheter samt ägarlägenheter. Dessa är inom uppsatsämnet inte 

relevanta att diskutera. Ett antal rättsfall har valts ut och diskuterats i uppsatsen. Dessa är valda 

med hänsyn till uppsatsämnet då de fångar in många faktorer som är relevanta för prövningen 

av bostadsfastigheter på landsbygden. Det finns en omfattande praxis om 

lämplighetsprövningen men många fall är knutna till specifika frågor och omständigheter som 

inte är intressanta inom ramen för uppsatsen.  

Viss doktrin har också varit vägledande i arbetet. Den relevanta doktrin jag hittat på området 

har dock varit ganska grundläggande så dessa källor har inte tillfört något nämnvärt. Teorier 

om fri- fastighetsbildning har däremot varit viktiga i arbetet. 

Utöver rättsliga källor används även annat material i uppsatsen. Detta i form av utredningar 

från olika myndigheter samt viss forskning. Syftet är att redogöra andra relevanta aspekter, dels 

samhällsutvecklingen i stort samt specifikt förutsättningar att bo på landet. Utifrån hur 

lämplighetsprövningen i FBL är tänkt att fungera bör detta ses som i sammanhanget viktiga 

överväganden. 



   
 

5 
 

2. Samhällsutveckling 

Genom urbaniseringen bor idag över 85 % av landets invånare i tätorter. Denna förändring har 

varit mycket snabb då det för ungefär 100 år sedan endast bodde 15 % i tätorter.5  

Den nutida trenden karaktäriseras dock inte av omflyttningar från stad till land. Från 1970- talet 

koncentreras befolkningen till stadsregioner och inte som många kan tro, entydigt till urbana 

miljöer. En positiv stadsutveckling tenderar ofta att innebära en tillväxt i omkringliggande orter 

och landsbygd.6 Landsbygden har länge legat stilla på en ganska stabil och oförändrad 

befolkning. En stark befolkningstillväxt i städerna är huvudsakligen en konsekvens av att det 

föds fler än som dör samt invandringen.7 

Enligt Glesbygdsverkets lite annorlunda definitioner (idag Tillväxtverket) bor 21 % av 

befolkningen i tätortsnära landsbygd medan ca 2 % bor i glesbygd.8 Glesbygdsområdena upptar 

samtidigt en mycket stor yta av landet. Det är generellt glesbygdsområdena som har haft en 

ihållande och negativa befolkningsutveckling under en lång tid.9  

Lämplighetsprövningen bör således förstås utifrån den skillnad som finns avseende 

konkurrensen om rådande markresurser. Det kan generaliseras med avfolkningsmiljöer med 

låg befolkningskoncentration där konkurrensen om marken nästan är obefintlig till att 

konkurrensen succesivt blir större i starka tillväxtmiljöer med hög befolkningskoncentration. 

Samtidigt skiljer sig markanvändningen åt mellan olika miljöer. I lands- och glesbygd är de 

konkurrerande markanspråken för fastighetsbildning primärt av allmänt intresse i form av 

skogs- och jordbruk. I vissa särskilt attraktiva miljöer kan givetvis situationen se annorlunda 

ut exempelvis i vattennära områden där fritidshusbebyggelse även är vanligt. Men särskilt i 

glesbygdsområden är tillgången på mark för att skapa bostadsfastigheter stor.10 

Jordbruksverket, regeringen och forskning på området visar på att viktigt för landsbygdens 

förutsättningar och tillväxt är att miljön är attraktiv.11 Det förutsätter en varierad miljö och ett 

aktivt jordbruk kan i det perspektivet vara viktigt.12  

                                                           
5 [http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Urbanisering--fran-land-till-stad/] 2016-04-7 
6 Sundström, 2013, s. 100ff. 
7 [http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Dagens-urbanisering--inte-pa-landsbygdens-bekostnad/] 

 2016-04-7 
8 Tillväxtanalys, s22 
9 Tillväxtanalys, s25 
10 Se prop. 1969:128 s. B 113, 1156, 1157 om konkurrerande markanspråk 
11Bjerke, Johansson, Pettersson, s. 34; Jfr Skr 2008/09:167 
12 Bjerke, Johansson, Pettersson, s. 1, 34 
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Jordbruket kan i ett sådant avseende tillskrivas en större betydelse än enbart den ekonomiska 

verksamheten. Betydelsen av en attraktiv miljö följer bland annat av att både jordbruks- och 

bostadsfastigheters värde är högre i områden med vackra natur och kulturmiljöer.13   

Så vilka förutsättningar finns då för framtidens lands- och glesbygd? En fördel landet har är 

dess tillgång till resurser samt de låga lokalkostnaderna.14 Flera av de klassiskt förknippade 

näringarna på landsbygden har dock haft en minskad sysselsättning under en längre tid. 

Basnäringar som skogsbruk, jordbruk och gruvdrift är sådana som sysselsätter allt färre då 

teknologisk utveckling har ersatt arbetskraft och utländsk konkurrens har gjort villkoren 

svårare. Även tillverkningsindustrin har varit på tillbakagång där man ofta ersatt arbetskraft 

med kapital.15  

Jordbruksverket betonar att småskalig förädling, turism och rekreation är de områden man ser 

störst potential för sysselsättningstillväxt. Samtidigt kommer klassiska landsbygdsnäringar 

som råvaruproduktion och tillverkningsindustri att fortsätta vara viktiga för landsbygden.16  

 

2.1 Fastighetsbildningslagens förändring 

Innan införandet av FBL så fanns en differentierad lagstiftning med två helt skilda lagar för 

stad respektive landsbygd.17 Som uttrycks i propositionen (1969:128) till införandet av FBL 

innebar samhällsutvecklingen att de tidigare lagarna blev för begränsade i sin utformning. Den 

befolkningsmässiga utvecklingen, hopslagningen av kommuner samt att utvecklingen gått mot 

allt mer enhetliga kommuntyper (inga utpräglade landskommuner) innebar att skillnaden 

mellan stad och land hade blivit allt otydligare.18 

Vid tillkomsten av FBL lades stor vikt vid rationaliseringar av jordbruket. Avsikten var att det 

på egen hand skulle vara ekonomiskt bärkraftiga enheter för brukaren. Som en följd av detta 

fick bostadsfastigheter stå tillbaka genom begränsningar i tomtstorlek och möjligheter att 

tillföra skogs- och jordbruksmark.19 

                                                           
13 Bjerke, Johansson, Pettersson s. 26. 
14 Bjerke, Johansson, Pettersson s. 16. 
15 Bjerke, Johansson, Pettersson, s. 16ff. 
16 Bjerke, Johansson, Pettersson, s. 33. 
17 Prop. 1969:128 s. 1. 
18 Prop. 1969:128 s. B 14, 15. 
19 Prop. 1969:128, s. B 113, 1156, 1157 
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Förarbetet till 1991 års lagändringar gick under namnet "Fastighetsbildning för landsbygdens 

behov".  Lantmäteriverket menade i sin utredning till lagändringen att "till bostadsfastighet inte 

bör läggas mer mark än vad som väsentligen har karaktär av bostadstomt" haft stark påverkan 

på praxis. Följden hade varit att man varit mycket restriktiv med möjligheten att lägga skogs- 

och jordbruksmark till bostadsfastigheter.20 Bakgrunden var dels att skapa ett effektivt 

markutnyttjande och att se till att tillträde till områden med betydelse för friluftslivet inte 

försvårades.21 

Det infördes möjligheten att bilda större bostadsfastigheter än vad som tidigare varit fallet för 

syften som mindre odling, djurhållning eller andra verksamheter som skulle kunna ha sådana 

behov.22 Detta innefattade således möjligheten att kunna ha viss åkermark och skogsmark till 

sin bostadsfastighet. Det ekonomiska kravet för fastighetsbildning för skogs- och jordbruk 

sänktes också. 

Flera viktiga förändringar av FBL gjordes i 1994 års lagändring då man omvärderade flera 

utgångspunkter i prövningen. Markpolitiska förändringar både avseende skogs- och jordbruket 

innebar att de ekonomiska kraven återigen sänktes, bara tre år senare till dess nuvarande 

lydelse.23 Det gavs också särskilda möjligheter till bildandet av kombinationsverksamheter, 

vilket var ytterligare en möjlighet som sänkte det ekonomiska kravet. Förändringarna var 

konsekvens på utvecklingen i stort. Förutsättningarna för både skogs- och jordbruket hade 

väsentligt förändrats så att många inte längre fick sin huvudsakliga inkomst från dessa.24 

Förarbetet uttrycker att landsbygdsutvecklingen framöver behöver bygga på kombinationer av 

olika faktorer snarare en rena skogs- och jordbruksverksamheter.25 Man är även noga med att 

boendet på landsbygden och åtgärder för att göra det mer attraktiv måste prioriteras högre i 

utvecklingen framöver, då den ekonomiska relevansen av skogs- och jordbruk minskat 

samtidigt som intresset för fritidsboende ökar.26 Detta menas kunna åstadkommas genom att 

den enskilde får större frihet att anpassa sin fastighet till egna särskilda önskemål.27 

 

                                                           
20 Prop. 1969:128s. B. 113, 1156, 1157. Se Prop. 1989/90:151 s. 18; Bjerke, Johansson, Pettersson s. 65. 
21 Prop. 1989/90:151 s18, prop. 1969:128s. B 113, 1156, 1157. 
22 Prop. 1989/90:151 s18 
23 Ds. 1992:125 s .16ff. 
24 Prop. 1993/94:27 s. 13, 14. 
25 Prop. 1993/94:27 s 13, 14 
26 Prop. 1993/94:27, s. 14. 
27 Prop. 1993/94:27, s. 14 
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Efter 1994 års ändringar har inget nytt tillkommit för fastighetsbildning på landsbygden. De 

senare lagändringarna av lämplighetsprövningen har huvudsakligen avsett bildandet av 

tredimensionella fastigheter samt ägarlägenheter. Sådan fastighetsbildning är primärt relevanta 

för stadsmiljöer. 

Det finns här några tydliga trender av intresse för uppsatsämnet: 

 Från stor restriktivitet avseende bostadstomters storlek, till att man tydligt betonar 

vikten av bosättning och bildande av bostadsfastigheter på landsbygden 

 

 Ursprungligt mycket strikta ekonomiska krav på jordbruks– och skogsbruksfastigheter 

till ett väsentligt annorlunda synsätt där den ekonomiska betydelsen av 

fastighetsbildning ofta är sekundär.  

 

 Prövningen har gått från att vara ganska enhetlig, vilket ursprungligen var ett viktigt 

syfte till att bli allt mer differentierad dels mellan stad och land men också mellan 

miljöer på landsbygden  

 

2.2 Fastighetsmarknaden  

Prisbilden mellan stad och landsbygd kan sammanfattas med att städer karaktäriseras av höga 

bostadspriser och betalningsvilja medan landsbygd har låga bostadspriser. En konsekvens är 

att höga fastighetspriser blir en tröskel för människor att bo i urbana områden och 

fastighetsmarknaden kan således vara en direkt anledning till att individer bor på 

landsbygden.28 

De faktiska boendekostnaderna på landsbygden kan dock bli högre på lång sikt än vad det blir 

i städer. Detta är relaterat till den svaga prisutvecklingen på fastighetsmarknaden på 

landsbygden. En svag prisutveckling har konsekvensen att bostadspriserna generellt är lägre 

och som en följd har renovering och nybyggnation minskat.29 En nybyggnation av en villa på 

landet är ofta betydligt lägre än marknadsvärdet vilket gör att sådana investeringar blir 

                                                           
28 Bjerke, Johansson, Pettersson, 2012, s. 31.  
29 Bjerke, Johansson, Pettersson, 2012, s. 31. 
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förlustaffärer.30 Boendestandarden på landsbygden blir därför eftersatt och det skapas en 

självförstärkande trend med stora skillnader i fastighetspriser mellan stad och land. 

 

2.2.1 Bolånemarknaden 

Ett relaterat problem avser bolåneinstitutens inställning till att ge lån till nybyggnation och 

renoveringar på landsbygd. Eftersom bostadspriserna inte motsvarar marknadsvärdet i 

landsbygd så blir bankerna mindre benägna att ge bolån på grund att man bedömer riskerna 

som större.31 Bankerna är därför en viktig del i det hinder som föreligger mott att bygga på och 

flytta till landsbygden. Införandet av bolånetaket som innebär att man måste gå in med 15 % 

av marknadsvärdet med egna pengar blir särskilt påtagligt för landsbygden.  Beloppet blir 

nämligen förhållandevis högt då bostadspriserna är väsentligt lägre på landsbygden. Den 

statliga kreditgaranti som infördes 2004 för nybyggnation av egnahem på landsbygden har 

knappt tillämpats och inte haft någon effekt för att avhjälpa problemet.32 

 

2.3 Fri fastighetsbildning 

Ett alternativ till lämplighetsprövningen är fri fastighetsbildning vilket innebär att markägare 

själva bestämmer hur de delar in sin mark i fastigheter. En motivering av varför ett sådant 

förfararande skulle kunna vara att föredra är: 

”I en värld där alla individer är rationella maximerare av sin egen nytta och 

transaktionskostnaderna är låga, spelar det ingen roll hur 

fastighetsindelningen initialt är utformad. Individerna kommer att genom 

avtal förändra fastighetsindelningen så att den individ som värderar ett 

visst markområde högst också kommer att äga det – antingen genom 

nybildning eller genom ombildning av en befintlig fastighet".33 

Detta synsätt så kan anses motsvarar det övergripande syfte som avses uppnå med 

lämplighetsprövningen. Vilket i grunden är att få till en effektiv och ändamålsenlig användning 

av markens resurser.34 Kan lämplighetsprövningen därför anses vara irrelevant och sakna 

funktion? Det som ställer till det något är när utomstående intressen drabbas, genom så kallade 

externa effekter. Den allemansrättsliga tillgången till ett område kan påverkas eller 

                                                           
30 Ibid  
31 Glesbygdsverket, 2003, s. 5. 
32 [http://www.di.se/artiklar/2015/7/8/bolanetaket-satter-stopp-for-hus-pa-landet/] 2016-04-18  
33 Ekbäck, 2009, s. 61. 
34 Prop 1969:128 s. B 1156. 

http://www.di.se/artiklar/2015/7/8/bolanetaket-satter-stopp-for-hus-pa-landet/
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miljömässiga värden kan hotas. När utomstående intressen påverkas av en fastighetsbildning 

så är inte längre ett fritt förfarande effektivt.35 

Det fördelaktiga med en fri fastighetsbildning är vidare att det innebär en väsentligt starkare 

nyttjanderätt. Desto lägre kraven för lämplighetsprövningen är ju närmare en fri 

fastighetsbildning är det.  

 

3. Fastighetsbildning 

Lämplighetsprövningen i 3 kap 1 § FBL avser fastighetsbildningsåtgärder. En 

fastighetsbildningsåtgärd definieras i 1 kap 1 § FBL och avser ändring av fastighetsindelning, 

att servitut ändras bildas eller upphävs, eller byggnad eller anläggning som hör till fastighet 

överförs från en fastighet till en annan fastighet.  

Det finns sedan två huvudsakliga förfaranden och dessa framgår av 2 kap 1 § FBL. Där 

konstateras att fastighetsbildning sker genom fastighetsreglering om det avser ombildning och 

den prövningen regleras sedan i 5 kap FBL. Det andra alternativet är nybildning av fastigheter 

och det kan ske antingen genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Den stora 

skillnaden är att vid nybildning av fastigheter så bildas nya fastigheter med ny 

fastighetsbeteckning medan vid ombildning så tillkommer inga nya fastigheter.36 

Det som samtliga fastighetsbildningsåtgärder har gemensamt i FBL är att de inte får strida mot 

de allmänna lämplighetskraven i 3 kap FBL. Förfarandet ser dock olika ut beroende om 

området är eller ska detaljplaneläggas jämfört med områden som ligger utanför detaljplan. 

Vid framtagande av detaljplaner finns möjligheten att bestämma fastighetsindelning enligt 4 

kap 18 § i plan och bygglagen (2010:900). Det är dock inget krav och hur detaljerat man väljer 

att styra fastighetsindelning och bebyggelse i planer är relativt fritt. De formella kraven för 

detaljplaner framgår av 4 kap 5 § PBL. 

Då man reglerar fastighetsindelning i detaljplaner så är det att anse som en 

fastighetsbildningsåtgärd och man ska då vid framtagandet av detaljplaner pröva fastigheterna 

                                                           
35 Ekbäck, 2009, s. 63 – 65. 
36 Julstadt, 2015, s. 80.  
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enligt lämplighetsvillkoren i FBL.37 I stadsmiljöer och andra områden med sammanhållen 

bebyggelse blir således detaljplaner ett viktigt tillvägagångsätt för fastighetsbildning.  

Uppsatsen kommer helt att bortse från lämplighetsprövningen i detaljplaneområden och enbart 

titta på förutsättningarna utanför detaljplaner. 

 

3.1 Bygglovsprövning 

En annan lagstiftning som är relaterad till fastighetsbildningsåtgärder är 

bygglovsbestämmelserna i plan och bygglagen. En förutsättning för att bostadsfastigheter ska 

anses lämpliga är att man kommer få bygglov på fastigheten. Vid en förrättning kan 

Lantmäteriet därför begära ett förhandsbesked om bygglov enligt 9 kap 17 § och 18 § PBL som 

prövas av kommunens byggnadsnämnd. Det fungerar som en lokaliseringsprövning där det 

prövas om bebyggelse kan tillåtas på platsen.38 Genom detta förfarande kan delar av 

lämpligheten för fastighetsbildning bedömas på förhand. För att bilda fastigheter förutsätts att 

de blir lämpade för sitt ändamål. Det är således inte möjligt att bilda en bostadsfastighet där 

man inte sedan kommer att få bygglov.  

Prövningen för bygglov utanför detaljplanelagt område utgår ifrån 2 kap 2§ PBL. Det som 

prövas är om byggnaden är lämpad för sitt ändamål utifrån beskaffenhet, läge och behov.  

Lagrummet hänvisar till hushållsbestämmelserna i Miljöbalken som också ska beaktas i 

prövningen. 2 kap PBL behandlar även andra aspekter som ska beaktas vid prövningen bland 

annat hänsyn till människors hälsa, trafik, vatten, avlopp och omgivningsbuller se 2 kap 4§- 

6a§, 8§. 

I områden med detaljplan kan man lite förenklat säga att bygglov ska beviljas då det 

överensstämmer med planen. Vissa undantag kan ges för avvikelser som tidigare godtagits i 

bygglovsprövning eller fastighetsbildning, se 9 kap 30 § 2p. Visst utrymme finns också för att 

små avvikelser kan accepteras, se 9 kap 31 b§ PBL. 

Som konstaterats i NJA 1984 s122 finns en allmän rättsgrundsats att så långt som möjligt 

undvika att prövning av byggnadslov och prövning av fastighetsbildning får olika utfall. Detta 

synsätt är viktigt för att förstå sambandet mellan bygglov och fastighetsbildning. Finns bygglov 

har den allmänna lämplighetsprövningen i hög utsträckning blivit uppfylld. Frågan blir då 

                                                           
37 Julstadt, 2015, s. 67. 
38 Kalbro, Lindgren, 2010, s. 45.  
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huvudsakligen hur fastighetsbildningen ska bli (storlek) och motsättningen mot andra intressen 

jordbruk, skogsbruk, friluftsliv osv. Däremot så kan vid exempelvis en avstyckning 

fastighetsbildningsfrågan vara det som primärt ska prövas. Det behöver också betonas att 

fastighetsbildning inte behöver vara kopplad till frågan om ny bebyggelse varför 

bygglovsprövningen då inte är aktuell.  

 

3.1.1 Lämplig avstyckning 

I praxis har det visat sig att avstyckning som inte innebär någon konkret fysisk förändring ska 

tillåtas i normalfallet39. I fallet RH 63:83 konstaterar hovrätten:  

"Ett tillstånd till avstyckning i förevarande fall kommer följaktligen 

huvudsak endast att innebära ett befästande av ett sedan länge bestående 

faktiskt förhållande". 

Ett problem är att för bostadsfastigheter kan detta faktum utnyttjas för att driva igenom 

fastighetsbildningsåtgärder, genom att bebyggelse ändras och förbättras så att det kan anses 

vara lämpligt som bostadsbebyggelse. I fallet RH 103:84 gör man dock gällande att de 

förbättringsåtgärder som gjorts i ett gästrum och redskapsbod i och för sig skulle kunna fungera 

som en lämplig bostad. Däremot så kräver åtgärderna bygglov och man har därför inte beaktat 

förbättringarna av byggnaden som har gjorts då man prövat lämpligheten för avstyckning.40 

 

3.2 Den allmänna lämplighetsprövningen 

Fastighetsbildning är både ett led i den enskildes önskan att förfoga och bestämma om sina 

fastigheter men fyller också en funktion för samhället i stort genom att främja en ändamålsenlig 

användning av marken.41 I förarbetet till införandet av FBL framgår att lagen ska motsvara de 

markpolitiska målsättningarna.42 Förarbetet uttrycker att lagen måste utformas så att den får en 

viss elasticitet eftersom värderingar ständigt ändras. Detta kommer sig av att 

samhällsutvecklingen bidrar till att markanvändningen ständigt behöver förändras efter olika 

behov och faktorer.43 Lämplighetsprövningen ska således alltid ses i ljuset av rådande 

markpolitiska intentioner och göras med hänsyn till dessa. 

                                                           
39 RH 66:80 
40 RH 103:84 
41 Ekbäck, 2009, s. 23; Prop 1969:128 s. B 54. 
42 Prop. 1969:128, s. B 13. 
43 Prop. 1969:128, s. B 13. 
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Det tredje kapitlet i FBL reglerar lämplighetsprövningen. Den allmänna prövningen som ska 

göras vid alla fastighetsbildningsåtgärder utgår ifrån bestämmelsen i 3kap 1§. I första stycket i 

lagrummet följer: 

Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller 

ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 

förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt 

beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till 

behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för 

bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten 

och avlopp. 

Lagrummet reglerar den så kallade allmänna lämplighetsprövningen. Resterande delar av 3kap 

FBL reglerar särskilda krav för vissa typer av fastigheter samt undantagsregler. 

Den huvudsakliga bedömningen för lämplighetsprövningen avser fastigheters lämplighet, men 

även faktorer som påverkar omgivningen som buller och miljö ska beaktas.44 Fastigheter ska 

vara lämpliga för sitt ändamål vilket ger uttryck för att bedömningen skiljer sig för olika typer 

av fastigheter. Vad som är lämpligt för en industrifastighet skiljer sig från en bostadsfastighet 

men det kan också vara skillnad mellan en fastighet för permanentboende och en för fritidshus. 

Relaterat till lämpligheten är rekvisiten "belägenhet", "omfång" och "övriga förutsättningar". 

Rekvisitet "belägenhet” avser fastighetens lokalisering. Det avser dels den direkta lämpligheten 

av platsen men även störningar från omgivningen.45 

”Omfånget” avser primärt fastighetens storlek. Det finns inget specifikt mått på vad som avses 

men allmänt kan man säga att acceptansen på senare år blivit större. Från det ursprungliga 

förarbetsuttalandet att "till bostadsfastighet inte borde läggas mer mark än vad som väsentligen 

har bostadstomts karaktär" så finns idag generellt större möjligheter.46 

Att ändamålet ska vara varaktigt innebär att fastigheter med tillfälliga eller kortsiktiga ändamål 

inte ska godkännas.47 Vid beaktande till vad som anses vara en varaktig tid ska hänsyn tas till 

förändringar i samhället.48 Vissa typer av fastigheter kan vara befogade att tillåta trots 

begränsad varaktighet exempelvis för exploateringsfastigheter och täktverksamheter.49 

                                                           
44 Prop. 1969:128 s. B 1103, 1156. 
45 Ekbäck, 2009, s. 27; Prop. 1969:128 s. B 103 
46 Prop. 1969:128 s. B 113; Prop. 1989/90:151 s. 16-18. 
47 Julstadt, 2015, s. 100.  
48 Prop. 1989/90:151 s. 22. 
49 Ekbäck, 2009, s. 33.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1969_0128_DEL_B_S_1103?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1969_0128_DEL_B_S_1156?src=document
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Att fastigheten ska ha en lämplig utformning avser hur fastigheten avgränsas och hur den 

hänger samman. Normalt ska en fastighet endast bestå av ett område men det finns idag inget 

sådant krav utan det beror på omständigheter. Ett sådant krav är dock mer långtgående för 

bostadsfastigheter.50 

Kravet på behövliga vägar för fastigheter skiljer sig beroende på ändamål. En huvudregel för 

bostadsfastigheter är att det finns tillgång till väg som hanterar biltrafik fram till fastigheten.51 

För fastigheter med bebyggelse finns ett krav på godtagbara anordningar för vatten och 

avlopp.52 Utgångspunkten för bedömningen är om det är sannolikt att behovet kan lösas på ett 

godtagbart sätt.53 Detta blir givet då det finns möjligheter att ansluta till en allmän anläggning. 

Behöver en  egen anläggning ordnas och det inte finns möjligheter på den egna fastigheten så 

kan det lösas med servitut på angränsande fastigheter. Markförutsättningar är av stor vikt för 

att VA frågan ska kunna lösas på ett godtagbart sätt. 

I 3kap 1§ 2st står det: 

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas 

eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för 

sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga 

rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör 

tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning. 

Formuleringen "få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid" avser 

aktualitetskravet. Det finns ingen angiven tid utan det bedöms utifrån det enskilda fallet men 

ganska långa dröjsmål kan accepteras.54 Det förutsätter dock att en ändamålsenlig användning 

kan antas uppfyllas tillslut.55 Exempelvis en avstyckning som har tänkt ändamål av 

bostadsfastighet men ägaren avser att bebygga fastigheten först om 20 år. I sådant fall skulle 

fastigheten inte anses få varaktig användning inom överskådlig tid 

Med "ändamålet bör tillgodoses på ett annat sätt" menas att om det finns ett annat förfarande 

än fastighetsbildning som är mer lämpat för ändamålet så ska fastighetsbildning inte 

genomföras.56 Exempel på sådant kan vara att gemensamhetsanläggning eller nyttjanderätt 

anses mer lämpat. 

                                                           
50 Ekbäck, 2009, s. 30. 
51 Ekbäck, 2009, s. 31; Prop. 1969:128 s. B 106. 
52 Ekbäck, 2009, s. 32.  
53 Ibid 
54 Prop. 1969:128 s. B 103 ff. 
55 Ekbäck, 2009 s. 33.  
56Prop. 1969:128 s. B 1103, 1156.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1969_0128?src=document
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I 3kap 2§ behandlas fastighetsbildning i detaljplanerat område och i sådana områden får 

fastighetsbildning inte strida mot planen annat än då det avser mindre avvikelse. I paragrafens 

andra stycke säger man att då det finns särskilda bestämmelser för ett område ska 

fastighetsbildning ske så att dessa inte motverkas, en sådan bestämmelse kan vara 

strandskyddet. Även i områden utanför detaljplan ska hänsyn tas till att åtgärden inte försvårar 

planläggning och bygglov se 3kap 3§.  

 

3.3 Bostadsfastigheter 

Det är en gängse uppfattning att det är attraktivt att bo nära vatten. För fastighetsbildning i 

anslutning till vatten är strandskyddslagstiftningen i Miljöbalken (1988:808) relevant, vilket 

avser att både skydda biologiska värden samt tillgängliggöra vattenområden för allmänheten. 

Strandskyddet gäller som huvudregel 100 meter från strandlinjen för alla vattenområden men 

kan utökas till 300 meter se 7 kap 14 § MB. Inom strandskyddsområdet är bebyggelse generellt 

inte tillåtet. För jord och skogsbruksrelaterade byggnader är möjligheterna större medan det för 

bostadsfastigheter krävs särskild dispens för att bygga vattennära. Utöver de allmänna 

dispensreglerna har det med 2009 års lagändring tillkommit lättnader i prövningen om det avser 

"landsbygdsutveckling i strandnära lägen" se 7 kap 18d-18e §§.57 Detta tillägg till 

dispensprövningen är i första hand avsett för verksamheter och infrastruktur.58 Lättnaden för 

bostäder är begränsade till fall då byggnad uppförs i anslutning till redan befintligt bostadshus. 

Vad som allmänt kan anses vara en lämplig och acceptabel storlek på en bostadsfastighet är 

beroende av en rad faktorer, vilka framgår av förarbetena. Till dessa hör befintlig eller planerad 

bebyggelses karaktär och närmiljö, behovet av olika funktioner, markens och vegetationens 

beskaffenhet och belägenhet, efterfrågan och tillgång på mark för bebyggelse samt det rörliga 

friluftslivets art och omfattning.59  

I och med 1991 års lagändring finns en uppluckring för bildande av bostadsfastigheter på 

landsbygden med tillhörande mark för viss näringsverksamhet eller hobbyverksamhet. 

Förändringen avsåg hur man skulle bedöma den allmänna lämpligheten enligt 3 kap, 1 § FBL, 

men någon uttrycklig ändring i lagtext gjordes inte.60  

                                                           
57Se Prop. 2008/09:119 
58 Svenning, (2016-04-22, Karnov) kommentar 7kap 18d§ MB. 
59 Prop. 1969:128 s. B 113, 1156, 1157. 
60 Prop 1989/90:151 s. 16-18. 

https://pro.karnovgroup.se/authors/by_initials/MARSV
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Lantmäteriet skriver i sin rapport som varit ett underlag till förarbetet om att förändrade 

förutsättningar för jordbruksnäringen inneburit att det inte långsiktigt kan upprätthålla ett öppet 

landskap i många delar av landet.61 Dessa förändrade förutsättningar föranleder att 

bostadsfastigheter får en större betydelse för landskapsbilden. Konkret menar lantmäteriet att 

särskilt i glesbygdsområden med svagt jordbruk bör större bostadsfastigheters funktion till 

landskapsbilden värdesättas.62 Det särskilda tillägg till undantagsparagrafen i 3 kap 9 § som 

man då tänkte sig kom aldrig att bli av.63 Istället infördes en lättnad i det ekonomiska kravet 

för jord - och skogsbruk för att främja natur- och kulturmiljö vilket vi återkommer till. 

Det är viktigt att ha i åtanke att bostadsfastigheter inte är den enda möjligheten att bosätta sig 

på landsbygden. Bildandet av en skogs- eller jordbruksfastighet kan ha samma primära 

funktion och dessa möjligheter har också blivit större.  

 

3.3.1 Fritidshusbebyggelse  

För bostadsfastigheter finns viss åtskillnad mellan permanentboende och fritidshusboende. I 

förarbetet till FBL uttrycks att när det råder konkurrens om markresurserna bör helårsboende 

prioriteras framför fritidsboende.64 Med det i beaktande ska också större restriktivitet iakttas 

när det gäller att lägga större tomt till fritidshusfastighet.65  

Det betonas att man ska vara särskilt försiktig att göra fritidshusfastigheter stora så att det 

försvårar människors tillgång till områden relevanta för friluftslivet. Vid intressemotsättningar 

ska det enskilda intresset ge vika för stor tomt som endast skulle kunna bli nyttjad i begränsad 

omfattning, istället ska det allmänna intresset av områden för friluftslivet prioriteras.66 

 

 

 

                                                           
61 Pettersson, 1988, s. 70. 
62 Pettersson, 1988, s. 70. 
63 Pettersson, 1988, s104 
64 Prop 1969:128 s. B 1156, 1157 
65 Prop 1989/90:151 s. 16–19, 21–23. 
66 Prop. 1969:128, s. B 113, 1156, 1157. 
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3.4 Skogs- och jordbruksfastigheter 

För jord - och skogsbruksfastigheter finns särskilda krav vid lämplighetsprövningen utöver den 

allmänna lämplighetsprövningen. Dels särskilda ekonomiska krav som fastigheten behöver 

uppnå, se 3 kap 5§. Fastigheten ska kunna ge ett positivt bidrag till ägarens försörjning och 

måste därför ha en viss ekonomisk bärkraft. 

Skyddsvillkoren i 3 kap 6 § och 7 § avser att skydda befintliga jord - och skogsbruksfastigheter 

från ekonomisk försämring genom fastighetsbildning. Villkoren i 3 kap 5 - 7 §§ ska alltid ses 

utifrån gällande skogs- och jordbrukspolitik samt möjligheten att beakta regionalpolitiska 

aspekter.67 

 

3.4.1 Det företagsekonomiska villkoret 

En stor förändring av villkoren gjordes i och med lagändringen 1994 då det ekonomiska kravet 

för bildande av skogsbruks och jordbruksfastigheter sänktes, till dagens nivå. Det ekonomiska 

kravet är likalydande för både skogs– och jordbruksfastigheter men förarbetsuttalanden gör 

gällande att kraven skiljer sig åt. I förarbetet uttrycks att för jordbruksfastigheter ska kravet 

som utgångspunkt vara att kunna ge brukarens hans huvudsakliga utkomst. För 

skogsbruksfastigheter menas att "utifrån idag gällande förhållanden - inte vara meningsfullt att 

söka bibehålla en liknande utgångspunkt".68 Skogsfastigheter utgår istället huvudsakligen från 

den årliga tillväxten som fastigheten producerar. Ett riktmärke i praxis är en årlig tillväxt på 

200-250 kubikmeter skog men ska alltid bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda 

fallet.69 De olika bedömningarna medför att det är relevant vilken typ av fastighet det är. För 

fastigheter som utgörs av både skogs- och jordbruk ska fastigheten anses som en 

jordbruksfastighet om det bedrivs ett bärkraftigt eller utvecklingsbart jordbruk.70 

I 1994 års ändring tillkom även möjligheten för kombinationsverksamheter. Det innebär att 

man vid den ekonomiska prövningen av skogs- eller jordbruksfastigheter kan ta hänsyn till 

möjligheten att kombinera fastigheten med annan varaktig verksamhet på orten och således ha 

ett lägre krav på den ekonomiska lämpligheten.71  

                                                           
67 Prop 1993/94:27 s. 34-35 
68 Prop 1993/94:27, s. 30. 
69 Ekbäck, 2009, s. 53;  RH 2006:1 
70 Prop. 1969:128 s. B 152, Prop 1993/94:27 s. 31. 
71 Prop 1993/94:27, s. 21. 
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Vid prövningen ska man inte beakta den enskilda fastighetsägarens individuella förutsättningar 

utan endast se till fastigheten som sådan.72  

I 1991 års ändring tillkom att hänsynen till natur- och kulturmiljön kunde innebära ett lägre 

ekonomiskt krav. Det verkar dock vara ett relativt begränsat tillägg som bara kan bli aktuellt 

för specifika syften.73 

3.4.2 Skyddsvillkoren 

Skyddsvillkoren i 3 kap 6 § och 7 § avser att skydda befintliga skogs- och jordbruksfastigheter 

från ekonomisk försämring genom fastighetsbildning.  

I och med de sänkta ekonomiska kraven i 3 kap 5 § i 1994 års lagändring sänktes även 

skyddsvillkoren för jordbruksfastigheter i 3 kap 6 §. Detta menade man var för att 

skyddsvillkoret ungefär skulle motsvara det ekonomiska kravet.74 Dess nuvarande lydelse är: 

"Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum om 

åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse för 

jordbruksnäringen". 

Allmänt menas att syftet med lagrummet är att förhindra uppdelning av bärkraftiga jordbruk i 

delar av landet som är viktiga för landets livsmedelsförsörjning.75 I motsatts kom 

skyddsvillkoret för skogsbruk att höjas till att även omfatta det andra stycket, dess nuvarande 

lydelse är: 

"Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant sätt att 

möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår försämring av någon 

betydelse. Fastighetsbildning som berör sådan mark får inte heller äga 

rum, om den innebär en skadlig delning av en skogsbruksfastighet". 

Man menade att detta var befogat för att undvika att skogsfastigheter delades upp i för små 

enheter. Syftet med skyddet är att stora skogsbruk inte ska delas upp i mindre enheter även om 

de uppnår lämplighetsvillkoren.76 Behovet var en följd av sänkningen av det ekonomiska 

kravet. I Propositionen diskuteras även behovet av förändringarna som ett led i en förändrad 

livsmedelspolitik och skogspolitik. Det intressanta med de förändrade kraven är att de förändrar 

inbördes prioriteringarna mellan skogsbruket och jordbruket. 

                                                           
72 Prop 1993/94:27, s. 22. 
73 Se Prop 1989/90:151 s. 19-21. 
74 Prop 1993/94:27 s. 24. 
75 Prop 1993/94:27 s. 24. 
76 Prop 1993/94:27 s. 26. 
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3.5 Regionalpolitisk bedömning 
En regionalpolitisk bedömning innebär att lägre krav ställs på de ekonomiska villkoren för 

jordbruk- Det är reglerat i 3 kap 5 § men hade länge en begränsad roll innan 1994 års lagändring 

då formuleringen ändrades i lagtexten och större tyngd lades vid dess betydelse.  

Den regionalpolitiska bedömningen avser primärt glesbygd, men kan beaktas i viss 

utsträckning även i annan landsbygd om det är befogat. Den regionalpolitiska bedömningen 

har en varierad geografisk tillämpning beroende på behov. Genom bedömningen finns 

möjlighet att sätta lämplighetsvillkoren lägre för fastighetsbildning då syftet är att bidra till 

sysselsättning och bosättning.77 Det möjliggör bildandet av mindre fastigheter där 

bosättningsaspekten får en större roll i bedömningen. I den regionalpolitiska bedömningen 

finns också möjligheter att kunna bilda skogs- och jordbruksfastigheter som avses användas 

för brukande och boende bara under en del av året.78 

Ett regionalpolitiskt beaktande ska inte ha någon självständig betydelse för skyddsvillkoret för 

skogsbruket, se 3kap 7§. Däremot menar man att det är naturligt att skyddsvillkoret får mindre 

betydelse i glesbygdsområden som saknar skogsbruk av betydelse. Det finns då ett visst 

utrymme att väga in sysselsättning och bosättning.79 

Det finns inget specifikt uttalat om regionalpolitiks beaktande för jordbrukets skyddsvillkor. 

Skyddsvillkoret för jordbruket har en annan utformning och ser till den ekonomiska bärkraften 

i det enskilda fallet med syfte att skydda fastigheter som kan fungera som heltidsföretag.80 

Utifrån förarbetsuttalanden så borde självständiga små åkermarker bara ha ett begränsat skydd 

mot fastighetsbildning enligt skyddsvillkoret.  

3.5.1 Definitioner landsbygd och glesbygd  

Eftersom lagstiftningen tar fasta på skillnaden mellan landsbygd och glesbygd finns ett behov 

av att konkretisera begreppens innebörd.  I Jordförvärvslagens (1979:230) 1§ 2p definieras 

glesbygd på följande sätt: 

 ”Stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa 

avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde, om det är av 

regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning inom 

områdena främjas". 

                                                           
77 Ekbäck, 2009, s. 50; Prop 1993/94:27 s. 23. 
78 Prop. 1993/94:27 s. 32. 
79 Prop. 1993/94:27 s. 36. 
80 Prop. 1993/94:27 s. 34. 



   
 

20 
 

I sista stycket säger bestämelsen att regeringen bestämmer vilka områden eller delar av 

områden som ska vara glesbygd. Det följer av bilagan till jordförvärvsförordningen (2005:522). 

Förenklat kan man säga att det primärt är områden i Norrlands inland samt delar av Norrlands 

kustland, Kopparbergs, Värmlands, Älvsborgs län och i begränsad omfattning på andra ställen 

i landet.81 Förarbetet som behandlar den regionalpolitiska hänsynen tar fasta på den definition 

som avses i Jordförvärvslagen. Förarbetet går även ett steg till genom att tilläga att ett 

regionalpolitiskt beaktande även ska kunna göras i andra områden med utpräglad 

glesbygdskaraktär.82 

Vad som i övrigt är att anse som landsbygd är områden utanför tätort.83 Detta är egentligen en 

otydlig definition eftersom det behöver tolkas utifrån vad som är tätort vilket definieras på 

många olika sätt samt att det ständigt förändras. 

 

3.6 Undantagsreglerna  

I vissa fall finns möjligheter till lättnader av lämplighetkraven för fastigheter. Dels 3 kap 9 § 

som innebär att en fastighetsbildning kan genomföras även om den inte blir varaktigt lämpad. 

Förutsättningen för detta är att nettoeffekten blir positiv genom att fastighetsindelningen i sin 

helhet blir bättre.84 Kravet är högre ställt för nybildning än vad det är för ombildning.85 

Undantaget kan bli aktuellt för fall där fastighetsindelning har råkat bli olämplig och man då 

kan åtgärda en del av problemen. Undantaget möjliggör en succesiv förbättring av 

fastighetsbeståndet, vilket annars inte varit möjligt. 

För att hävda andra allmänna intressen mot jordbruket och skogsbruket finns en undantagsregel 

i 3kap 10§. Den ger möjlighet till fastighetsbildningsåtgärder som är till övervägande nytta ur 

allmän synpunkt trots att det strider mot bestämmelserna för skydd av jordbruks- och 

skogsbruksnäringen.  

 

                                                           
81 Cediersterna, Jordförvärvslag (2016-04-28, Karnov) kommentar 1§  
82 Prop. 1993/94:27 s. 32. 
83 Pettersson, 1988, s. 65. 
84 Prop. 1969:128 s. B 128. 
85 Prop. 1969:128 s. B 128. 
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4. Rättsfallsanalys 

Avsnittet behandlar ett antal rättsfall om bostadsfastigheter på landsbygden. Rättsfallen 

behandlar dels den allmänna lämplighetsprövningen i 3 kap 1 § men även intressena av jord 

och skogsbruk är en viktig del i fallen och bedömningen.  

4.1 Avstyckning av större bostadsfastighet  

NJA 1976:85 s 434 behandlade möjligheten att avstycka en i normalfallet 

för stor bostadsfastighet och om det var förenligt med 3 kap 1 §. 

 Fallet är intressant utifrån de resonemang man för angående storlek på 

bostadsfastigheter och möjligheter att tillföra skogs- och jordbruksmark till 

bostadsfastigheter. Förarbetsuttalandet att en lämplig princip är att inte 

lägga mer mark till bostadsfastighet än vad som väsentligen har 

bostadstomtskaraktär är något man lyfter i bedömningen.86 HD menar att 

vad som väsentligen har sådan karaktär är nästan lika i hela landet. De 

menar att om en tomtplats är för stor kommer vissa delar av tomten inte 

motsvara det avsedda ändamålet vilket medför att varaktighetskravet inte 

uppfylls för hela fastigheten. 

De är tydliga med att fastigheten på 1,7 ha inte kan anses vara lämplig 

som jordbruksfastighet och tillägger att enligt gällande jordbrukspolitik 

anses fastigheter under 2 ha inte utgöra jordbruksfastigheter. En sådan 

bedömning skulle vara helt annorlunda idag. De landar dock i att 

omständigheterna och förhållandena på platsen är sådana att fastigheten 

ska godkännas som en bostadsfastighet. De resonerar att för att få en god 

boendemiljö på fastigheten så att den blir varaktigt lämpad för sitt 

ändamål krävs en så pass stor tomt. 

 

Domen förefaller vara en viktig vändpunkt i praxis till ökade möjligheter att bilda större 

bostadsfastigheter, detta trots att det var jordbruksmark. Bland annat länsstyrelsen och 

lantmäteriet resonerar väldigt krasst att fastigheten är större än vad som är godtagbart i 

bestämmelserna i 3 kap 1 §. Hänsyn i domen tas dock till en mängd omständigheter bland annat 

den ensliga belägenheten, avsaknaden av konkurrens om byggnadsmark och till det rörliga 

friluftslivet. Att fastigheten är omgiven av stora skogar som kan skapa skuggning och förhindra 

ljusinsläpp är något man också betonar gör att tomten behöver vara vidsträckt för 

boendemiljön. 

                                                           
86 Prop. 1969:128, s. B 113, 1156, 1157. 
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Argumenten i denna dom skiljer sig väsentligt från de synsätt man har och överväganden man 

gör i senare förarbeten och domstolsavgöranden. Man har i grunden en betydligt mer restriktiv 

syn på lämpligheten för bostadsfastigheter. Skogs- och jordbruksfastigheter tillstyrks en 

mycket framträdande prioritering medan bostadsfastigheter får stå tillbaka. Det ska också 

påpekas att hade detta avgörande varit aktuellt idag hade frågan inte avsett lämpligheten att 

bilda en sådan bostadsfastighet. Det hade istället högst troligt varit möjligt att bilda en 

jordbruksfastighet, vilket jag inte ser något hinder för. Förändringarna i FBL bör förstås med 

detta i beaktande. De lättnader som finns öppnar inte bara upp för nya möjligheter till bildande 

av bostadsfastigheter, kraven som ställs på särskilt jordbruksfastigheter men även 

skogsbruksfastigheter är väsentligt lägre idag. Det medför att bildandet av skogs- och 

jordbruksfastigheter kan ha ett huvudsakligt syfte och karaktär av en bostadsfastighet.   

4.2 Tillföra mark till bostadsfastighet 

Domen MÖD 2012:36 avsåg en fastighetsreglering med syfte att lägga 7 

200 kvm skogsmark till en befintlig bostadsfastighet. Området ligger vid en 

sjö men inte så nära att strandskyddet är ett direkt hinder.MÖD resonerar i 

sina domskäl att fastighetsbildningen ligger i linje med de förändringar i 

FBL som har till syfte att möjliggöra bildandet av stora bostadstomter 

samt de möjligheter att bilda kombinationsverksamheter som nu finns. 

MÖD landar i att fastighetsregleringen inte ska tillåtas eftersom det inte 

uppfyller det allmänna lämplighetsvillkoret. Det huvudsakliga argumentet 

som anförs är att fastighetsreglering för att skapa en skyddszon inte är en 

lämplig anledning för fastighetsbildning. Man menar att med beaktande 

av tidigare praxis samt 30§ skogsvårdslagen så finns ingen anledning att 

tillföra skogsmark enbart för att skapa en skyddszon.  

Skyddsvillkoret för skogsbruk i 3 kap 7§ är inte något man anser vara ett 

hinder för fastighetsbildning i fallet.  

Eftersom fastigheten är tänkt att framöver användas som permanentboende bör man vara mer 

tillåtande för tomtplatsens storlek än den annars mer restriktiva bedömning som ska göras för 

fritidshusfastigheter. Betydelsen för friluftslivet är ett relevant övervägande i fallet men är inget 

man menar kommer drabbas negativt av fastighetsbildningen. MMD menar att allmänhetens 

tillgång inte påverkas utan det kan snarare ha en positiv inverkan och i vilket fall krävs tillåtelse 

enligt miljöbalkens regelverk för ändrad markanvändning. Detta tillsammans med att området 

är ett glesbygdsområde enligt jordförvärvsförordningen gör att det finns ett större utrymme att 

tillåta stora fastigheter i allmänhet. MMD har i övrigt gjort bedömningen att skogen nästan är 

att klassas som restmark.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/MOD_2012_0036?relation=EN51
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Jag tycker att MÖD gör en alltför restriktiv bedömning genom att konstatera att en skyddszon 

inte är en lämplig anledning för fastighetsbildning. Jag kan i viss utsträckning hålla med om 

principen i grunden men tycker att en sådan bedömning är för strikt i detta fall. Som framhålls 

är syftet att skapa en attraktiv boendemiljö samt att ha ved för husbehov.  

Allmänt ställer jag mig frågande till att hänsynen av natur och kulturmiljövård har en sådan 

begränsad tillämpning och omfattning i lagstiftningen.  

Rättsfallet NJA II 1990 s. 640 ff gör ett liknande övervägande som i MÖD 2012:36.  Fallet 

avsåg att tillföra åkermark till bostadsfastighet där syftet var att förhindra skogsplantering på 

marken. Även i detta fall menade man att skapa en skyddszon inte var en godtagbar anledning 

för fastighetsbildning.  

4.3 Avstyckning av fastighet med tillhörande skogs- och jordbruksmark  

I MÖD F 2986-14 behandlas frågan om en avstyckning av bostadsfastighet. 

Mark och miljööverdomstolen uttalar i sin bedömning att fastigheten får 

för liten areal för att vara lämpad som skogsfastighet och för stor areal för 

att vara lämpad som bostadsfastighet. De menar att det som 

skogsfastighet betraktat inte når upp till kraven enligt 3kap 5 § och att det 

går emot skyddsvillkoren i 3kap 7 §. Att detta inte är en lämplig 

skogsfastighet är rimligt, fastigheten är ca 21 hektar varav 13 är 

skogsmark. Skogsmarken beräknas ha en årlig tillväxt på 39-51 kubikmeter 

och i övrigt är förhållandena sådana att bara en del är åtkomligt för 

maskinell avverkning. Skogsmarkens förutsättningar är därför långt ifrån 

vad som kan vara acceptabelt för bildande av skogsfastighet vilket är det 

som MÖD tar fasta på.  

Syftet med fastigheten är att fungera som en bostadsfastighet med kombinerat jord och 

skogsbruk och det finns idag möjlighet att bilda bostadsfastigheter med mindre odling eller 

djurhållning.87 En utgångspunkt är att produktiv skogsmark inte bör ingå i en bostadsfastighet 

men mindre arealer som saknar intresse för skogsbruket ska kunna ingå, samt mindre areal för 

husbehov.88 MÖD menar att skogsmarken är betydligt mer omfattande än att bara anses utgöra 

husbehov.  

Med utgångspunkt i att det är en bostadsfastighet med mindre odling, samt regionalpolitisk 

hänsyn så borde domen kunna landa i att skogsmarken saknar intresse för skogsbruket och att 

fastighetsbildning för bostadsändamål ska godkännas trots att arealen blir förhållandevis stor. 

                                                           
87 Prop 1989/90:151 s. 16-18. 
88 Prop. 1989/90:151 s. 18, 22. 
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Den årliga tillväxten på skog varierar stort i landet. Medeltillväxten i Malmöhus län är ca 12 

kubikmeter medan den i Norrbottens län är ca 3 kubikmeter.89 Med detta i beaktande och att 

av de 13 hektaren anses bara 8 vara tillgänglig för maskinell avverkning samt att skogen i övrigt 

är avgränsad borde detta inte vara intressant skog för skogsnäringen. 

Att fastigheten med uppenbart huvudsakligt ändamål som bostadsfastighet inte godkänns med 

grunden att det bedöms vara en skogsbruksfastighet och därför strider mot de då specifika 

bestämmelserna är märkligt. Utgår man ifrån att bedöma fastigheten som en bostadsfastighet 

och tar hänsyn till skogsmarkens beskaffenhet som sådan och inte bara ser till problematiken 

med att fastighetens areal anses för stor för bostadsfastighet så framstår det inte föreligga något 

egentligt hinder. Jag tycker att liksom i flera fall så saknas en kontextuell hänsyn. De bedömer 

bostadsfastighetens storlek som olämplig men tittar inte på omständigheterna i övrigt. 

Resonemangen blir också lite märklig utifrån att skogsfastigheter enbart bedöms utifrån den 

årliga tillväxten och arealen som sådan inte är relevant. Bostadsfastigheter utgår enbart utifrån 

arealen. Fastigheten klassas ju som skogsfastighet på grund av arealen och nekas sedan 

fastighetsbildning utifrån tillväxten. 

Domen ska även prövas av HD detta har inte gjort ännu så det går inte att säga något mer om 

det. Det faktum att MÖD uppmanar HD att ta upp domen ger ändå en fingervisning att de är 

osäker på hur fallet borde bedömas.  

Se också RH 96:4 där man tilläts överföra 6,5 hektar skogsmark till en bostadsfastighet då den 

saknade intresse för skogsnäringen  

Stora delar av bedömningen för fastighetsbildning är utformad så att det inte finns specifika 

riktmärken för bedömningen. Istället är lagen konstruerad så att de olika faktorerna behöver 

bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Omständigheter tenderar att i fall från 

högsta instans att förbises eller tillmätas begränsad betydelse. Det är av allmän vikt att 

rättstillämpningen blir enhetlig och inte godtycklig. Vad det är som ska bedömas och hur det 

ska bedömas samt utfallet av det är det huvudsakligt väsentliga.  I flera domfall ser de endast 

strikt på vissa lagrum eller bedömningsgrunder och missar att se lämplighetsprövningen i sin 

helhet, särskilt lidande blir just omständigheterna. 

                                                           
89 Prop. 1993/94:27 s. 35 ff. 
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5. Diskussion 

5.1 Fastighetsbildning och samhällsutveckling 
Som beskrivits i uppsatsen verkar den gällande rätten för lämplighetsprövningen vara ganska 

flytande och föränderlig. Förändringar i praxis och resonemang påvisar den ramlagskaraktär 

som lagen uttalat har. Förändringar i sambandet i prövningen och prioriteringarna mellan 

bostads, skog- och jordbruksfastigheter verkar innebära att de rättsliga gränserna successivt 

flyttas. Den tydligaste trenden är de allt lägre ställda kraven och ökade möjligheterna att bilda 

skog- och jordbruksfastigheter. En intressant fråga är om kraven har någon indirekt påverkan 

på fastighetsbildning i bosättningssyfte. Dels i bemärkelsen att bilda jord – och 

skogsbruksfastigheter men också om denna förändring i sig själv ökar möjligheterna att bilda 

bostadsfastigheter. Den uppfattning jag har är att sådana ökade möjligheter för bildande av 

bostadsfastigheter främst är genom de sänkta skyddsvillkoren men möjligheterna att bilda 

skogs– och jordbruksfastigheter är betydligt mer omfattande och flexibla idag. Förändringarna 

verkar inte vara sådana att den minskade prioriteringen av skogs- och jordbruket har inneburit 

en motsvarande ökad prioritering av möjligheterna att bilda bostadsfastigheter, det går inte att 

göra en sådan kvantifiering av förändringen. 

Som till viss dels framgått i arbetet så tenderar lämplighetsprövningen och de problem och 

hinder som kan föreligga att fokusera på vissa frågor. Dels den inneboende konflikten mellan 

enskilda och allmänna intressen men också frågan om fastigheters storlek vilket är lika relevant 

för skogs- och jordbruk som för bostadsfastigheter. Det kan tyckas lite märkligt eftersom 

lämplighetsprövningen behandlar betydligt fler frågor. Det förefaller dock som att många av 

frågorna hanteras i förättningsprövningen av LM eller att platser redan från början inte blir 

tilltänkta för fastighetsbildning på grund av diverse brister. Det praktiska tillvägagångsättet vid 

lämplighetsprövningen innebär därför att det saknas mer preciserad vägledning för hur flera 

frågor bedöms exempelvis tillgång till väg och avlopp. Sådana frågor kan hanteras genom 

samråd med LM där man bedömer att plats x inte är lämplig utifrån väg och avloppsfrågor men 

att plats y är det. 

Landsbygdens befolkning har från 1970 - talet stabiliserats och sedan legat på en nästan 

oförändrad nivå på ca 15 % av befolkningen.90 En fråga jag finner synnerligen relevant är om 

fastighetsbildningslagen har hängt med i den snabba samhällsförändringen som pågick och 

som har fortsatt att pågå sedan dess införande. Jag menar att de förändringar av lagen för 

                                                           
90 Bjerke, Johansson, Pettersson, 2012, s. 6, 7. 



   
 

26 
 

landsbygd som genomförts fram till 1994 är sådana som motsvarat de särskilda behov som 

föreligger på landsbygden. De senare förändringarna för tredimensionella fastigheter och 

ägarlägenheter verkar också vara sådana som ger uttryck för de behov som finns i stadsmiljöer. 

Frågan är då om detta varit tillräckligt eller om det vore befogat med ytterligare förändringar 

för landsbygden. Enligt min mening verkar det föreligga flertalet hinder för bostadsfastigheter. 

Allmänt kan jag tycka att det vore att föredra om människor bosätter sig i glesbygd samt att 

åkermark kommer till användning jämfört med att platser växer igen och ödeläggs. Det är ofta 

just sådana ultimatum som domstolarna i förlängningen har att ta ställning till. 

 

5.2 Fri fastighetsbildning 
Det finns en poäng med att ta hänsyn till att behovet och nyttan av lämplighetsprövningen 

varierar geografiskt. Med hänsyn till att ett uttalat syfte med lämplighetsprövningen är att skapa 

ett effektivt nyttjande av markens resurser så framstår en sådan faktor som synnerligen 

relevant.91 Generellt är de externa effekterna störst i tätortsnära områden och lägst i 

glesbygdsområden.92 Lagstiftningen tar visserligen viss hänsyn till detta men ett sådant 

beaktande verkar vara begränsat. Förarbetena betonar ur flera perspektiv behovet av att 

differentiera bedömningen. Exempelvis fritidshusbebyggelse, regionalpolitik, tomtstorlek men 

även hur skogs- och jordbruksfastigheter ska bedömas. I den faktiska bedömningen verkar dock 

de differentierande faktorerna ha en begränsad inverkan. En orsak är att förarbetena vad gäller 

många aspekter inte ger någon vägledning hur och i vilken omfattning bedömningen ska göras. 

Den praxis som finns är också begränsad i sin vägledning och en differentierad bedömning får 

litet utrymme och påverkan på utfallet i domstolarna. 

Jag förordar inte att lämplighetsprövningen bör skrotas den fyller en funktion. Den fria 

fastighetsbildningen ger dock perspektiv på varför lämplighetsprövningen inte alltid är bra. 

Genom att utgå ifrån resonemangen om en fri fastighetsbildning går det att utforma lagar som 

både ser till effektiviteten med en avreglerad lagstiftning men som också kan tillvarata 

allmänna intressen. Det är med detta perspektiv en differentierad lagstiftning har sina fördelar. 

Kraven vid lämplighetsprövningen ska då vara lägre i miljöer med små externa effekter och 

högre där effekterna är mer påtagliga. 

                                                           
91 Ekbäck s. 23; Prop 1969:128 s. B 54. 
92 Hirsch, Rotbring, 2006, s. 4; Se Kalbro, 2005 
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5.2.1 Differentierad bedömning 

Som nämnts finns många faktorer som ska bedömas differentierat men dessa har en begränsad 

påverkan i helhetsbedömningen vid fastighetsbildning. Det verkar finnas ett glapp här mellan 

vad lagstiftaren uttalat och hur domstolarna dömer. Jag upplever detta som problematiskt för 

landsbygden. 

Som lagen idag ser ut finns vid ett regionalpolitiskt beaktande en lättnad för de ekonomiska 

villkoren för skogs- och jordbruksfastigheter. En motsvarande bestämmelse för 

bostadsfastigheter saknas. Bedömningen av lämplig storlek för bostadsfastighet ska dock göras 

utifrån flera faktorer vilket innebär att prövningen åtminstone i teorin bör utfalla relativt 

differentierat. Utifrån hur tomtstorlek och möjligheterna att ha större tomt på land- och 

glesbygd bedöms i praxis förefaller det som att så inte är fallet i praktiken. Faktorer som 

efterfrågan och tillgången på mark, friluftslivets omfattning och fastighetens belägenhet verkar 

inte vara sådant som i större utsträckning är avgörande för vad man bedömer som lämpligt. 

Min uppfattning är att den avsedda utformningen av lämplighetsprövningen för 

bostadsfastigheter är att bedömningen ska göras olika och få olika utfall i olika områden. Denna 

aspekt verkar domstolarna allt som oftast missa. Visserligen är de i allmänhet lite mer tillåtande 

med tomtstorlek i glesbygd men är dålig på att se till de enskilda omständigheterna vilket 

medför att många relevanta faktorer inte får den inverkan de borde. För att tillvarata fördelarna 

av en differentierad lagstiftning behöver faktorerna få en större betydelse i den rättsliga 

tillämpningen. När det gäller lämplighetsprövningen för bostadsfastigheter behöver de 

differentierade faktorerna antingen tillskrivas en större betydelse alternativt att ett specifikt 

regionalpolitiskt beaktande för bostadsfastigheter införs i rätten. 

 

5.3 Skogsmark till bostadsfastighet 
Som framgått i arbetet så är frågan om möjligheten att lägga skogsmark till bostadsfastighet 

problematiskt. I normalfallet är det bara i vissa fall som det anses lämpligt att ha ett mindre 

skogsområde till en bostadsfastighet. Generellt finns ett restriktivt synsätt på skogsmark vilket 

kan fylla sin funktion men synsättet har samtidigt en begränsande effekt på bildande av 

bostadsfastigheter med skogsmark. 

Den ganska strikta utgångspunkten i praxis att en skogsfastighet ska ha en årlig tillväxt på 200-

250 kubikmeter kan vara problematiskt. Utifrån det synsättet är det svårt att avstycka mark från 

skogsfastighet som redan ligger i gränslandet för lämplig tillväxt. Skyddsvillkoret är också 

utformat för att skydda större skogsfastigheter från ekonomisk försämring genom avstyckning 



   
 

28 
 

även om avstyckad del uppnår lämplighetsvillkoren. Det strikta skyddsvillkoret för skogsmark 

är i sig självt ett starkt skydd men även i de fall villkoret inte är ett hinder är det långt ifrån en 

självklarhet att skogsmark kan läggas till bostadsfastighet. 

Ett hinder är en princip att man normalt inte ska lägga skogsmark till bostadsfastighet enbart 

för att skapa en skyddszon.93 Möjligheterna att lägga skogsmark finns dels för eget husbehov 

eller att lägga skogsmark som saknar betydelse för skogsnäringen för boendemiljöns skull. 

Vissa andra mer specifika syften kan också bli aktuella. 

Skyddszonsfrågan finner jag allmänt lite märklig eftersom det likställs med boendemiljö. En 

skyddszon är visserligen en boendemiljöfråga men boendemiljö är ett betydligt vidare begrepp. 

Betyder det undantagslöst att boendemiljö inte kan beaktas genom att lägga viss skogsmark till 

fastighet? Eller finns det situationer där skogsmark skulle kunna beaktas som viktig för 

boendemiljön utan att anses vara en skyddszon? Jag har inget svar på det men tycker att bara 

det faktum att detta resonemang uppkommer är problematiskt. Utifrån resonemangen i MÖD 

2012:36 verkar det i alla fall som att man inte gör någon skillnad på boendemiljö och skyddszon 

vilket jag ställer mig kritisk mot. 

Här landar jag i att möjligheterna att använda skogsmark för boendemiljöhänsyn endast 

möjligtvis tycks föreligga då skogsområdet bedöms sakna betydelse för skogsnäringen. Min 

uppfattning är att en sådan situation väldigt sällan infinner sig eftersom en sådan bedömning 

verkar vara mycket restriktivt tillämpad. 

En annan fråga är om situationen förändras för bostadsfastighet med mark för mindre odling, 

hobbyverksamhet osv. Mitt svar är kanske men att det tilltänkta syftet då behöver vara något 

annat än boendemiljö. Detta synsätt får jag också gehör för i MÖD 2012:36 där man säger att 

boendemiljö är ett jämförelsevis svagare skäll än mindre odling och djurhållning.94 

Eftersom mängden personer som vill bo tätt omsluten av granskog är "förhållandevis få" och 

bedömningen av skogsmark restriktiv blir fastighetsbildning i skogsmiljöer mer begränsat än 

andra områden. Områden med mycket skogsmark är därför mer begränsade för 

bosättningsmöjligheter genom lämplighetsprövningens bestämmelser än andra områden i 

allmänhet är. 

                                                           
93 Prop. 1989/90:151 s. 22. 
94 Prop. 1989/90:151 s. 22. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/MOD_2012_0036?relation=EN51
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En jordbruksfastighet kan innehålla skogsmark liksom en skogsfastighet kan innehålla 

jordbruksmark. Förutsättningarna är här lite större jämfört med bostadsfastigheter och 

skogsmark. Något jag personligen funderat på är hur de ekonomiska kravet bedöms i fall där 

fastigheten har både skog- och jordbruksmark men där ingen marktyp individuellt når upp till 

de ekonomiska kraven. Skulle då en kombinerad ekonomisk bedömning kunna innebära att 

fastigheten anses lämplig? Jag har allmänt tänkt att detta är en roll som möjligheten till 

kombinationsverksamhet ska kunna fylla, vilket dock inte verkar vara fallet. Syftet med 

bestämmelsen är att kunna kombinera skogs- eller jordbruk med annan varaktig verksamhet på 

orten. Fastigheten som sådan ska bedömas antingen som skogs- eller jordbruksfastighet. 

Eftersom de ekonomiska kraven särskilt för skogsfastigheter men även för jordbruksfastigheter 

är relativt lågt blir utrymmet och behovet för en kombinerad ekonomisk bedömning litet då 

sådana fall sällan borde uppkomma. 

Den vidare problematiken är dock att gränserna mellan vad som är bostads respektive skogs- 

och jordbruksfastighet har blivit mindre. Domen MÖD F 2986-14 är enligt mig ett exempel på 

det och även den strikta bedömning man väljer att tillämpa på sådana gränsdragningsfrågor. 

Förarbetena saknar också mer utförliga preciseringar vilket indikerar att lagstiftaren inte räknat 

med denna sorts tillämpningsproblematik. Det går att fråga sig om bedömningen behöver vara 

utformad på det här sättet eller om det skulle vara relevant att inte ha en strikt uppdelning av 

fastighetskategorier. Problemet blir i sådana fall hur lämpligheten ska bedömas. För rena 

skogsfastigheter behöver ingen förändring göras. Däremot för fastigheter med bosättningssyfte 

som har inslag av skogs- eller jordbruksmark skulle en förändring där bedömningen primärt 

ser till omständigheterna och inte till vad det är för sorts fastighet vara till det bättre. Om 

gränserna mellan fastighetskategorierna fortsätter att minska ser jag en sådan rättslig utveckling 

som oundviklig. 

 

5.4 Jordbruksmark till bostadsfastighet 
Synen på jordbruksmark är det som har genomgått störst förändringar sedan införandet av FBL. 

Generellt finns större möjligheter att använda jordbruksmark till bostadsfastighet och även 

större möjligheter att bilda mindre jordbruksfastigheter som primärt är för bosättning jämfört 

med att bilda skogsfastighet med bosättningssyfte. 

 



   
 

30 
 

Möjligheterna för fastighetsbildning av jordbruksmark skiljer sid dock väsentligt beroende på 

omständigheter och jordbruksmarkens beskaffenhet. Jämförelsevis är skillnaden för 

fastighetsbildning av skogsmarker mindre än den mer skilda bedömningen av jordbruksmarker.  

Bedömning av jordbruksmark kan vara allt från ganska tillåtande till mycket restriktivt. 

Avstyckning av brukningscentrum eller delar från brukningscentrum är en fråga som tenderar 

att få en restriktiv bedömning och negativt utfall, då skyddsvillkoret kan vara ett hinder.95 

Kraven på att få bilda en jordbruksfastighet kan dock vara ganska låga vilket möjliggör 

bildandet av relativt små jordbruksfastigheter. Anledningen är möjligheterna att bilda 

kombinationsverksamheter samt den regionalpolitiska bedömningen som innebär att större vikt 

läggs vid bosättningsaspekten och möjliggör deltidsjordbruk.96 

Skyddsvillkoret har som huvudsakligt syfte att skydda uppdelning av bärkraftiga jordbruk i 

områden som är viktiga för landets livsmedelsförsörjning.97 Jag upplever denna utgångspunkt 

som svår att förhålla sig till. Antagligen kan detta i dagsläget tolkas utifrån paragrafens lydelse 

att det "inte får medföra någon olägenhet av betydelse" och att detta gäller alla bärkraftiga 

jordbruk eftersom alla kan anses vara av betydelse för livsmedelsförsörjningen. 

En sådan tolkning innebär att jordbruksmark som inte kan anses som bärkraftig har ett högst 

begränsat skydd mot fastighetsbildningsåtgärder. Det finns dock alltid ett visst skydd för 

åtgärder som anses medföra olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen.98 Förarbetet till 

1991 års lagändring nämner att Lantmäteriet noterat att "förhållandet att befintlig 

jordbruksmark inte längre behövs för jordbruket inte föranleder att marken ska användas som 

bostadstomt. Utgångspunkten är då att marken läggs till annat jordbruk eller används som 

skogsmark.99 Vilken rättslig verkan uttalandet bör tillskrivas har jag dock ingen vidare 

uppfattning om. 

 

5.5 Boendemiljö och attraktivitet 
En fråga som jag upplever som mycket diffus i lämplighetsprövningen är hur man bedömer 

och ser på boendemiljö och attraktivitet vid fastighetsbildning. Allmänt har denna fråga en 

undanskymd roll vid lämplighetsprövningen men framgår både i förarbetsuttalanden och 

                                                           
95Prop. 1993/94:27 s. 34; NJA 1983 s. 395; RH 2007:25. 
96 Prop. 93/94:27 s. 18ff. 
97 Prop 1993/94:27 s. 24. 
98 Prop. 1993/94:27 s. 24. 
99 Prop. 1989/90:151 s. 18. 

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/PROP_1993_1994_0027_S_0034?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/NJA_1983_S_0395?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/RH_2007_0025?src=document
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resonemang i rättsfall. Även mer indirekt genom de faktorer bostadsfastigheter ska bedömas 

utifrån.100 

Lantmäteriet föreslog ett tillägg till den allmänna lämplighetsprövningen inför 1991 års 

lagändring som lydde "fastigheten får en sådan utformning som behövs för en god miljö".101 I 

förarbetet argumenterar man dock att en sådan skrivelse inte är nödvändig då en sådan hänsyn 

ska tas oavsett.102 Jag menar dock att en sådan här typ av uttrycklig hänsyn till miljön skulle 

behövas. Jag upplever att frågor om boendemiljön allt som oftast inte har någon rättslig verkan. 

Jag finner det märkligt att hänsynen till boendemiljö förefaller vara av sekundär betydelse när 

det gäller bostadsfastigheter. I domstolarnas bedömningar kommer frågan om boendemiljö 

sällan upp till ytan och istället är sambandet till skogs- och jordbruket ofta i fokus medan 

fastighetens storlek bedöms utifrån ofta strikta grunder. Beaktansvärt är att i NJA 1976:85 s 

434 förs ganska omfattande resonemang om just behovet av en god boendemiljö men i de nyare 

fallen MÖD 2012:36 och MÖD F 2986-14 är detta en undanskymd fråga. Förarbetsuttalandet 

om skyddszonsprincipen har tillkommit efter NJA 1976:85 s 434 liksom den praxis som finns 

på området.103 Med det i beaktande förefaller det som att skyddszonprincipen ganska obemärkt 

tillkommit senare och blivit en försvårande omständighet för hänsynen till boendemiljön. Det 

verkar dock som att denna princip införts som en konsekvens av införandet av möjligheten till 

att bilda bostadsfastighet med mindre odling eller hobbyverksamhet.104 Det gör införandet mer 

förståeligt men jag menar dock att tillämpningen av skyddszonsprincipen är för restriktiv. 

Den minskade prioriteringen och betydelsen av skogs- och jordbruk har förändrat FBL utan att 

i samma utsträckning ersätta lagen den med nya överväganden och prioriteringar.105 Med tanke 

på vad landsbygden allt mer är och hur utvecklingen ser ut så borde boendemiljöfrågor vara 

sådant som står högt på agendan.106 

Ett relaterat fenomen som i stort sett är helt frånvarande i bestämmelserna är attraktivitet. Med 

det tänker jag att en fastighetsbildning kan ha en estetisk eller på annat sätt fysisk påverkan på 

sin omgivning. Attraktivitet är i mångt och mycket samma sak i praktiken som boendemiljö 

men avser den inverkan fastighetsbildningen har på omgivningen. Perspektivet är dock relevant 

                                                           
100 Prop. 1969:128 s. B 113, 1156, 1157. 
101 Pettersson, 1988, s. 9, 95. 
102 Prop. 89/90:151 s. 19. 
103 Prop. 1989/90:151 s.22; Betänkande 1990/91: BoU3, s. 8. 
104 Se Prop. 1989/90:151 s. 22. 
105 Se avsnitt 5.1 
106 Se avsnitt 2. 
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eftersom i detaljplaneområden får frågor om estetik och attraktivitet en självklar och stor 

hänsyn. Det verkar därför lite märkligt att i områden som inte är detaljplanelagda har ganska 

grundläggande boendemiljöfrågor en tillbakaskjuten roll. 

I situationer då skogs- eller jordbruksmark inte anses lämplig att ingå i en fastighetsbildning 

kan marken ändå vara viktig för ett områdes boendemiljö och estetik. Det är inte någon 

självklarhet att sådana frågor faktiskt löses med gemensamhetsanläggningar eller 

nyttjanderätter. Miljöfrågor borde således tillmätas en ökad hänsyn inte minst eftersom 

boendemiljö och attraktivitet har en sådan uttalad vikt i dagens landsbygd.107 Hänsynen måste 

dock tas med en relativ saklighet så att den inte grundas på rent subjektiva åsikter. Det är därför 

viktigt att det finns uttalat vad och på vilka grunder en miljöhänsyn kan tas men samtidigt ett 

utrymme för anpassning efter samhällsförändringar och värderingar. Hänsynstagandet av 

attraktivitet i lagstiftningen skulle indirekt kunna bli en del av bedömningen av kultur – och 

naturvård men den nuvarande lagen behöver då vara mer omfattande och annorlunda utformad 

än i dagsläget. Bestämmelsen är idag bara aktuell för skogs- och jordbruk men även då är ett 

sådant utrymme i bedömningen liten. 

5.6 Slutsatser 

Här följer de primära slutsatserna av diskussionsavsnittet. Notera att detta bara är vissa punkter 

och att en mer komplett redogörelse följer av övriga delar av diskussionsavsnittet. 

En mer differentierad bedömning av lämplighetsprövningen skulle med fördel kunna tillämpas. 

En sådan bedömning skulle särskilt behöva få ökad betydelse för bostadsfastigheter. 

Skyddszonsprincipen anses vara för restriktivt tillämpad särskilt för skogsmark, detta relaterar 

till boendemiljöfrågan. Att lägga skogsmark till fastighet anses allmänt vara för strikt och 

bedömningen skulle mer behöva se till omständigheterna i det enskilda fallet. 

Det anses finnas en problematik med den nuvarande strikta bedömningen av 

fastighetskategorier och en risk för att problemet blir större om inget förtydligande eller 

förändring görs. 

Boendemiljö och attraktivitet har en begränsad roll i lämplighetsprövningen. Det tycks med 

omständigheterna märkligt att detta inte har en större rättslig betydelse, vilket det föreslås få. 

                                                           
107 Bjerke, Johansson, Pettersson, s. 26; Se Skr. 2008/09:167. 
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