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Förord 

Det här examensarbetet är avslutningen på tre års heltidsstudier vid 

Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle. 

Arbetet har genomförts under vårterminen 2017. Kandidatuppsatsen är på C-

nivå och omfattar 15 högskolepoäng.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jesper Paasch som med stort 

engagemang och kunnande stöttat mig genom processen att författa det här 

examensarbetet. Tack för alla värdefulla tips och råd! 
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studieår. Det har varit en mycket lärorik och givande tid. Ett extra tack till 

lantmäterichef Kjell Blomberg och förrättningslantmätare Karin Linjer som 

båda bidraget med värdefulla idéer, synpunkter och kontakter. Även ett stort 

tack till lantmäterihandläggare Ulla Carlsson för all hjälp med 

fastighetsregistret och tolkning av äldre upplåtelseavtal.  

Jag vill också tacka alla inom Gävle kommun och de kommunala bolagen som 

ställde upp på mina intervjuer, utan ert deltagande hade examensarbetet inte 

varit möjligt.  

Avslutningsvis vill jag speciellt tacka två av mina klasskamrater, Elin Gillberg 

och Malin Helperin som korrekturläst och gett kommentarer på arbetet.  

 

 

 

En gråmulen dag i maj  
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Sammanfattning   

Enligt den så kallade förnyelselagen kommer alla avtalsrättigheter som är 

inskrivna före den 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret om inte förnyelse 

av inskrivningen anmäls senast den 31 december 2018. Syftet med 

examensarbetet är att uppmärksamma förnyelsekravet. Arbetets mål är dels 

att undersöka Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet och dels att 

underlätta för Gävle kommun att avgöra för vilka inskrivningar som förnyelse 

behöver sökas. 

Onyttiga inskrivningar orsakar merarbete samt merkostnader vid 

lantmäteriförrättningar och förnyelselagen anses kunna bli ett effektivt 

instrument för att ta bort onyttiga inskrivningar. Samtidigt har det uttryckts 

en oro för att rättighetshavare kommer att söka förnyelse för samtliga 

inskrivna avtalsrättigheter som berörs utan att utreda vilka som är aktuella 

eller onyttiga. Därutöver finns en oro för att förnyelsekravet ska förbises för 

inskrivningar som fortfarande är aktuella, vilket skulle kunna leda till 

rättsförlust.  

I arbetet användes tre metoder. Juridisk metod tillämpades för att utreda 

rättsläget kring vad som händer med inskrivna avtalsrättigheter som tas bort ur 

fastighetsregistret. För att studera hur en större rättighetshavare agerar 

undersöktes, via fastighetsregistret, vilka inskrivningar som berör Gävle 

kommun. Dessutom genomfördes intervjuer med företrädare för kommunen 

beträffande hanteringen av förnyelsekravet. 

Ett resultat av den juridiska metoden är att det finns fyra olika situationer när 

en oinskriven rättighet riskerar att upphöra att gälla. Resultatet av 

inventeringen visar att det finns cirka 1 400 inskrivningar som berör de 

kommunala fastigheterna. Intervjuerna resulterade i att kommunen är 

informerad om förnyelsekravet och intervjuerna visar att kommunen i de 

flesta fall kommer att undersöka vilka inskrivningar som bör förnyas.  

Den första slutsatsen är att oinskrivna avtalsrättigheter som är aktuella 

fortsätter att gälla på samma sätt som inskrivna rättigheter, men de kan 

upphöra att gälla i fyra olika situationer om de exempelvis inte bevakas av 

rättighetshavaren. En sådan bevakning av oinskrivna rättigheter konstateras 

vara praktiskt omöjlig i de flesta fall beträffande Gävle kommun. Den andra 

slutsatsen är att kommunen kommer att utreda vilka inskrivningarna som 

behöver förnyas och risken för rättsförlust bedöms därmed som låg. 

Avslutningsvis kan konstateras att förnyelselagen är en möjlighet snarare än ett 

hot beträffande Gävle kommun.  

Nyckelord: Förnyelselagen, avtalsrättighet, onyttig inskrivning, 

fastighetsregistret, Gävle kommun  
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Abstract 

According to the so-called ”förnyelselagen”, the Renewal Act, all title 

registration of contractual rights registered before 1 July 1968 will be de-

registered from the Real Property Register, unless renewal is applied for the 

right no later than 31 December 2018. The aim of the degree project is to pay 

attention to the renewal requirement. The objective is partly to investigate 

how the municipality of Gävle will handle the renewal requirement, and 

partly to facilitate the municipality to determine for which registered rights 

renewal needs to be sought.  

Unnecessary registered rights cause additional work and costs at cadastral 

procedures and the Renewal Act is considered to be an effective tool to de-

register unnecessary registered rights. At the same time, concerns have been 

expressed that right holders will apply for renewal for all registered rights that 

are affected, without investigate which of them are unnecessary. In addition, 

there is also a concern that the renewal requirement may be overlooked by 

right holders for rights that are still relevant, which can lead to legal loss. 

Three methods were used in the study. Juridical method was used to 

investigate the legal situation regarding what happens with registered rights 

that are de-registered from the Real Property Register. To study how a major 

right holder acts, an investigation of registered rights was made in the Real 

Property Register regarding the municipality of Gävle. Furthermore, 

interviews were conducted with representatives of the municipality 

concerning the work with the renewal requirement. 

A result of the juridical method is that there are four different situations when 

an unregistered right may end. The result of the inventory in the Real 

Property Register, shows that there are about 1 400 registered rights that 

affect the properties of the municipality. The interviews resulted in that the 

municipality is informed about the renewal requirement and the municipality 

in most cases will investigate which registered rights should be renewed.  

The first conclusion is that unregistered contractual rights currently remain 

valid in the same manner as registered rights, but they may end in four 

situations if they are not monitored by the right holder. Such protection of 

unregistered rights is found to be practically impossible in most cases 

regarding the municipality of Gävle. The other conclusion is that the 

municipality will investigate which registered rights that need to be renewed, 

therefore the risk of legal loss can be assessed as low. Finally, it can be 

concluded that the Renewal Act is an opportunity rather than a threat for the 

municipality of Gävle.  

Keywords: The Renewal Act, contractual right, unnecessary registered 

right, Real Property Register, municipality of Gävle  
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Förkortningar 

Ds    Departementsserien. 
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   (Lantmäteriverket motsvaras nu av Lantmäteriet). 

Prop.   Proposition.   

SFS    Svensk författningssamling.  

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting. 

UB   Utsökningsbalken (SFS 1981:774).  

Exempel på lagrumshänvisning 

Vid hänvisning till lagrum avses aktuell lagstiftning med dess ändringar sedan 

lagen trätt i kraft. I löpande text sker lagrumshänvisningar enligt följande: 

12:7 FBL, vilket betyder 12 kapitlet 7 § i Fastighetsbildningslagen (SFS 

1970:988). 
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Begrepp och definitioner  

 

Förmånsfastighet               Den fastighet som ett avtalsservitut gäller till  

                                               förmån för. Begreppet härskande  

                                               fastighet används synonymt.  

Gemensamhets-                 Anläggning som är inrättad för  

anläggning                          flera fastigheters gemensamma behov.                    

                                               Exempelvis en avloppsanläggning.   

Klyvningslott                     Avser de markområden som ingår när en  

                                               fastighet klyvs. 

Kommunal fastighet         Begreppet används för sådan fastighet där Gävle  

                                               kommun eller något av de kommunala bolagen  

                                               är lagfaren ägare.  

Lastfastighet                       Den fastighet som en avtalsrättighet belastar.  

                                               Begreppet tjänande fastighet används synonymt. 

Ledningsrätt                       En officialrättighet som ger rätt att anlägga och  

                                               använda allmänna ledningar på någon annans  

                                               fastighet. Kan gälla till förmån för fastighet eller  

                                               person. 

Marksamfällighet              Ett markområde som är samfällt, gemensamt, 

eller samfälld mark           för flera fastigheter.  

Nyttjanderättshavare       Den juridiska eller fysiska person som en  

                                               nyttjanderätt gäller till förmån för.  

Onyttig eller inaktuell     En inskrivning för en avtalsrättighet som 

inskrivning                         antingen upphört att gälla eller som inte utövas i  

                                               den belastande fastigheten.                                             

Sakägare                              Den som berörs av en förrättningsåtgärd,  

                                               exempelvis fastighetsägare, innehavare av  

                                               avtalsrättighet med flera.    

Stamfastighet                     Avser det markområde som återstår av den  

                                               ursprungliga fastigheten efter en avstyckning. 

Styckningslott                   Avser det markområde som avstyckas  

                                               från en fastighet.  



vii 
 

 



viii 
 

Innehållsförteckning  

 
Förord .................................................................................................................ii 

Sammanfattning ..................................................................................................... iii 

Abstract .............................................................................................................. iv 

Förkortningar ........................................................................................................ v 

Begrepp och definitioner .......................................................................................... vi 

Innehållsförteckning .............................................................................................. viii 

1 Introduktion ....................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................1 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar ........................................................................2 

1.3 Förutsättningar för Gävle kommun ..................................................................2 

1.4 Avgränsningar ...........................................................................................2 

1.5 Disposition ...............................................................................................3 

2 Teoretisk bakgrund ...........................................................................................4 

2.1 Fastighetsbegreppet och rättighetsupplåtelser .....................................................4 

2.2 Fastighetsregistret, avtalsrättigheter och inskrivning .............................................4 

2.2.1 Avtalsservitut ......................................................................................4 

2.2.2 Nyttjanderätt ......................................................................................5 

2.2.3 Avkomsträtt .......................................................................................6 

2.2.4 Dödning av inskrivning enligt 23:6 JB ........................................................6 

2.3 Tidigare forskning.......................................................................................6 

2.3.1 Forskning kring rättighetsupplåtelser i fast egendom ......................................6 

2.3.2 Forskning kring onyttiga belastningar i fastighetsregistret ................................7 

2.4 Exempel på onyttiga inskrivningar ...................................................................8 

2.5 Förnyelselagen ...........................................................................................9 

2.6 Yttranden över utredningen till förnyelselagen .................................................. 10 

3 Metod ......................................................................................................... 12 

3.1 Juridisk metod ......................................................................................... 12 

3.1.1 Datainsamling ................................................................................... 12 

3.1.2 Bearbetning av data ............................................................................. 13 

3.2 Inventering i fastighetsregistret och granskning av avtalsrättigheter ......................... 13 

3.2.1 Datainsamling ................................................................................... 13 

3.2.2 Bearbetning av data ............................................................................. 14 

3.3 Intervjuer ............................................................................................... 15 

3.3.1 Datainsamling ................................................................................... 15 

3.3.2 Bearbetning av data ............................................................................. 16 

3.4 Etiska aspekter ......................................................................................... 16 

4 Resultat ....................................................................................................... 17 

4.1 Resultat av juridisk metod ........................................................................... 17 

4.1.1 Överlåtelse av fastighet ........................................................................ 17 

4.1.2 Exekutiv försäljning ............................................................................ 18 



ix 
 

4.1.3 Fastighetsbildning ............................................................................... 19 

4.1.4 Expropriation ................................................................................... 21 

4.2 Resultat beträffande inventering i fastighetsregistret och granskning av 
avtalsrättigheter ................................................................................................. 21 

4.2.1 Avtalsrättigheter som berörs av förnyelsekravet .......................................... 21 

4.2.2 Granskning av inskrivna nyttjanderätter i de kommunala fastigheterna .............. 23 

4.2.3 Undersökning av avtalsrättigheter för Gavlefastigheter AB ............................. 23 

4.3 Resultat av intervjuer ................................................................................ 24 

5 Diskussion .................................................................................................... 28 

5.1 Metod ................................................................................................... 28 

5.2 Vad händer med oinskrivna avtalsrättigheter? ................................................... 29 

5.3 Inventeringen och granskningen av avtalsrättigheter ........................................... 30 

5.4 Hur hanteras förnyelsekravet av Gävle kommun? ............................................... 31 

5.5 Är förnyelselagen en möjlighet eller ett hot beträffande Gävle kommun? .................. 33 

5.6 Examensarbetets bidrag till hållbar utveckling ................................................... 34 

6 Slutsatser ...................................................................................................... 35 

6.1 Frågeställning 1 ........................................................................................ 35 

6.2 Frågeställning 2 ........................................................................................ 36 

6.3 Förslag på framtida studier .......................................................................... 36 

Referenser .......................................................................................................... 38 

 

 

Bilagor  

 

Bilaga A Intervjuguide.  

Bilaga B Klassificering av inskrivna ändamål.  

Bilaga C Inskrivna ändamål för Gävle kommun och bolagen i  

                        diagramform. 

Bilaga D Sammanställning av inskrivna ändamål, oklassificerat.  

Bilaga E Fastighetskarta med kraftledningar, exempel på onyttig 

                        inskrivning. 

Bilaga F Upplåtelseavtal för kraftledningsservitut, exempel på  

                        inaktuell inskrivning.    



1 
 

1 Introduktion  

I det här kapitlet ges en kort bakgrund till arbetet, dess syfte, mål och 

frågeställningar samt arbetets avgränsningar och huvudsakliga disposition.  

1.1 Bakgrund 

Riksdagen har med lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret (SFS 

2013:488, i fortsättningen förnyelselagen), gjort gällande att alla avtalsrättigheter 

som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur 

fastighetsregistret om inte förnyelse av inskrivningen begärs hos Lantmäteriet senast 

den 31 december 2018  (1 & 2 §§ förnyelselagen).  

Med avtalsrättigheter åsyftas avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter vilka 

har gemensamt att de har ingåtts på frivillig väg utan inblandning av någon 

myndighet (Julstad, 2015). I fastighetsregistret kan en avtalsrättighet skrivas in för 

att ge rättigheten offentlighet innebärande att rättigheten fortsätter gälla om den 

fastighet som belastas av rättigheten överlåts (7:11 jordabalken SFS 1970:994, i 

fortsättningen JB). Det finns cirka 1,6 miljoner inskrivna avtalsrättigheter i 

fastighetsregistret och drygt 0,5 miljoner av dessa beräknas vara onyttiga (Prop. 

2012/13:76). Med onyttiga inskrivningar menas i det här arbetet inskrivningar som 

är onyttiga ”i den bemärkelsen att de inte motsvaras av upplåtelser som gäller eller 

utövas i de fastigheter där inskrivningarna förekommer” (Ds 2010:43, s. 11). Ett 

exempel på en onyttig inskrivning kan vara ett inskrivet avtalsservitut för 

kraftledning som belastar en fastighet, men där kraftledningen som servitutet gäller 

för har nedmonterats från fastigheten (Prop. 2012/13:76). 

Förnyelselagen syftar till att skapa ett mer aktuellt fastighetsregister genom att ta 

bort inaktuella inskrivningar (Prop. 2012/13:76). Problematiken kring inaktuella 

inskrivningar är att de ger upphov till merarbete i form av utredning både vid 

fastighetsöverlåtelse och vid lantmäteriförrättningar (Lantmäteriet, u.å.a). Inaktuella 

inskrivningar beräknas årligen ge upphov till 20 miljoner kronor i extra 

utredningskostnader vid lantmäteriförrättningar, en kostnad som påförs sakägarna i 

form av högre förrättningskostnader (Ds 2010:43). Sett till riket har per den 31 

mars 2017 fem procent av de inskrivna avtalsservituten som berörs av 

förnyelsekravet förnyats, i Gävle kommun är motsvarande siffra en procent (A. 

Larsen, Lantmäteriet division Geodata, personlig kommunikation, 28 april, 2017).  

Lagen bygger på att fastighetsägare och rättighetshavare går igenom befintliga 

avtalsrättigheter som är äldre än 1 juli 1968 och begär förnyelse för de inskrivningar 

som fortfarande är aktuella (Larsson & Persson, 2016). Det finns emellertid en oro 

för att förnyelsekravet kan förbises av rättighetshavare och rättsförlust därmed kan 

uppstå om förnyelse inte söks för en aktuell inskrivning (Ds 2010:43). Dessutom har 
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det framförts en oro för att större rättighetshavare påförs ett alltför 

kostnadskrävande utredningsarbete och att rättighetshavare, som en konsekvens av 

det, söker förnyelse för samtliga inskrivningar utan att utreda vilka inskrivningar 

som är aktuella (Ds 2010:43). Det här examensarbetet studerar hur Gävle kommun 

hanterar äldre inskrivningar i och med förnyelsekravet och vad som rättsligt händer 

med avtalsrättigheter vars inskrivningar inte förnyas. 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Mot ovanstående bakgrund syftar examensarbetet till att uppmärksamma 

förnyelsekravet. Målet med examensarbetet är dels att undersöka hur Gävle 

kommun hanterar förnyelsekravet och dels att ta fram ett underlag som underlättar 

för Gävle kommun att avgöra för vilka inskrivningar som förnyelse behöver sökas.  

Utifrån syfte och mål formulerades följande frågeställningar: 

 Vad händer med inskrivna avtalsrättigheter som tas bort ur

fastighetsregistret, men som fortfarande är aktuella?

 Vilka inskrivna avtalsrättigheter berör Gävle kommun och hur hanterar

kommunen dessa i och med förnyelsekravet?

1.3 Förutsättningar för Gävle kommun 

Uppslaget till studien kom från Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Gävle 

kommun äger bolaget Gävle Vatten AB samt, genom moderbolaget Gävle Stadshus 

AB, flera kommunala dotterbolag däribland Gävle Energi AB, Gavlefastigheter AB 

och AB Gavlegårdarna (Gävle kommun, u.å.). De fyra bolagen och kommunen är 

var för sig fastighetsägare och rättighetshavare och antas ha en stor mängd 

inskrivningar som behöver utredas och som omfattas av förnyelsekravet (K. 

Blomberg, Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun, personlig kommunikation, 4 

januari 2017). För att förenkla framställningen kommer i fortsättningen begreppen 

”Gävle kommun” eller ”kommunen” användas och då innefattas även de fyra 

kommunala bolagen om inget annat framgår. 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att omfatta Gävle kommun och de fyra kommunala 

bolagen AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB, Gävle Energi AB och Gävle Vatten 

AB (figur 1). Gävle kommun får anses som en representativ medelstor kommunal 

fastighetsägare i Sverige. Anledningen till avgränsningen är dels att det är vad som 

bedömdes som genomförbart att studera inom ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng och dels för att författaren har haft praktik vid 

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun, där idén till studien kommer från. 
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Dessutom finns, från författarens sida, ett upparbetat kontaktnät inom Gävle 

kommun som var nödvändig för genomförandet av studiens metoder.  

Figur 1. Figuren visar ägarstrukturen för de kommunala bolagen i Gävle kommun (Figur: D. Berggren, april 

2017). 

1.5 Disposition 

Examensarbetet är strukturerat enligt IMRaD-modellen (Introduktion, Metod, 

Resultat och [and] Diskussion) som anses som standard för vetenskapligt skrivande 

(Rakedzon & Baram-Tsabari, 2017). Examensarbetet har disponerats enligt följande: 

Introduktionsavsnitt, kapitel 1, behandlar examensarbetets bakgrundsinformation, 

dess syfte och mål, frågeställningar, avgränsningar och disposition. Därefter följer 

den teoretiska bakgrunden i kapitel 2, där redogörs för teori och tidigare forskning. 

I kapitel 3, metodavsnittet, beskrivs valen av metoder och dess genomförande. I 

resultatavsnittet, kapitel 4 presenteras resultaten av respektive metod. Detta följs av 

kapitel 5 där metoderna och resultaten diskuteras. Slutsatser och förslag till framtida 

studier ges i kapitel 6. Avslutningsvis redovisas referenser följt av examensarbetets 

bilagor. 

Gävle kommun

Gävle Stadshus 
AB

(Moderbolag)

AB 
Gavlegårdarna
(Dotterbolag)

Gavlefastigheter
AB

(Dotterbolag)

Gävle Energi
AB

(Dotterbolag)

Gävle Vatten AB
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet ges en nödvändig bakgrund till studien samt en presentation av 

befintlig forskning inom ämnesområdet.  

2.1 Fastighetsbegreppet och rättighetsupplåtelser 

I JB 1:1 återfinns definitionen av en fastighet: ”Fast egendom är jord. Denna är 

indelad i fastigheter”. All mark och allt vatten i Sverige, förutom det som är allmänt 

vatten, är indelat i fastigheter eller samfälld mark (Julstad, 2015). En fastighet 

tilldelas en fastighetsbeteckning, exempelvis Gävle By 1:1, och fastigheten redovisas 

i det nationella fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet (2 & 3 §§ 

förordning om fastighetsregister SFS 2000:308).  

Äganderätten och rätten att inte med tvång bli av med sin egendom har ett starkt 

skydd i Sverige och rätten är grundlagsfäst enligt 2:15 regeringsformen (SFS 

1974:152). Det finns emellertid andra sätt än att äga en specifik fastighet som gör 

det möjligt att få tillgång till att använda en annan fastighet, exempelvis olika former 

av rättighetsupplåtelser (Paasch, 2011). Rättighetsupplåtelser som ingås på frivillig 

väg genom avtal benämns avtalsrättigheter (Julstad, 2015). Officialrättigheter är 

däremot rättigheter som uppkommer efter beslut i en lantmäteriförrättning (Julstad, 

2015). Det är avtalsrättigheter som kommer behandlas i det här arbetet. De 

rättigheter som hör till kategorin avtalsrättigheter är avtalsservitut, nyttjanderätter 

och avkomsträtter (Ds 2010:43). 

2.2 Fastighetsregistret, avtalsrättigheter och inskrivning 

För en fastighet finns det i fastighetsregistret uppgifter om bland annat dess lagfarna 

ägare, fastighetsbildningsåtgärder och inskrivna rättigheter (21 § förordning om 

fastighetsregister SFS 2000:308). Avtalsservitut och nyttjanderätter kan efter 

ansökan till inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet, skrivas in i fastighetsregistret 

(19:1 & 23:1 JB). Möjligheten att skriva in avkomsträttigheter upphörde i princip år 

1973 i och med införandet av den nya JB (Ds 2010:43). Ekbäck (2009) skriver att en 

avtalsrättighet inte behöver skrivas in i fastighetsregistret för att den ska vara 

gällande, men Ekbäck anför att genom inskrivning får rättigheten offentlighet och ett 

starkare skydd. 

2.2.1 Avtalsservitut 

Ett avtalsservitut gäller mellan den härskande och tjänande fastigheten (14:1 JB). 

Det är den härskande fastighetens ägare som har rätt att använda den tjänande 

fastigheten på ett visst sätt. I fastighetsregistret används begreppen förmåns- 

respektive lastfastighet, dessa begreppspar kommer att användas synonymt med 
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härskande och tjänande fastighet i examensarbetet. Ett autentiskt exempel (dock 

med fiktiva fastighetsbeteckningar) på ett avtalsservitut visas i figur 2. Fastigheten 

Gävle By 1:11 (härskande fastighet) har med ett avtalsservitut rätt att anlägga och 

använda utloppsledning samt avloppsanläggning på fastigheten Gävle By 1:1 

(tjänande fastighet).  

 

Figur 2. Figuren visar att Gävle By 1:11 har rätt att anlägga utloppsledning över och avloppsanläggning på 

Gävle By 1:1. (Figur: D. Berggren april 2017). 

Ett avtalsservitut gäller för all framtid och har ingen begränsning i upplåtelsetiden 

(7:6 JB). Om ett avtalsservitut skrivs in fastighetsregistret ska uppgiften ”Servitut” 

anges jämte en kort beskrivning av ändamålet, exempelvis ”avloppsledning, 

badplats, brunn…” (4 kap. 35–36 §§ LMVFS 2006:1).  

2.2.2 Nyttjanderätt 

En nyttjanderätt belastar en fastighet och gäller till förmån för person, antingen 

juridisk eller fysisk (Grauers, 2012). Nyttjanderätten innebär rätt för en person, 

nyttjanderättshavaren, att nyttja en annan fastighet enligt ett överenskommet 

ändamål i upplåtelseavtalet (7:3 JB). Upplåtelsetiden för nyttjanderätter är maximalt 

25 år inom detaljplanerat område och 50 år utanför detaljplanerat område enligt 7:5 

JB. När nyttjanderättstiden har löpt ut är avtalet inte längre bindande mellan 

parterna. Den maximala upplåtelsetiden hindrar inte att det i avtalet finns en 

förlängningsklausul som automatiskt förlänger nyttjanderättsavtalet om uppsägning 

inte sker (7:7 JB). I vissa fall är det också möjligt att upplåta en nyttjanderätt som 

gäller på livstid för nyttjanderättshavaren (7:5 JB).  

Beträffande inskrivning av nyttjanderätter framgår av LMVFS att ”uppgift om 

nyttjanderättshavarens namn, nyttjanderättstidens längd, handling, utgivningsdag, 

utgivare och liknande förs inte in i inskrivningsdelen” (4:33 LMVFS 2006:1). En 

nyttjanderätt skrivs in som ”Nyttjanderätt” jämte en kort beskrivning av ändamålet 

med nyttjanderätten (4:34 LMVFS 2006:1). 
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2.2.3 Avkomsträtt 

Avkomsträtter gäller till förmån för fysiska personer (Ds 2010:43). En avkomsträtt 

kan exempelvis innebära att säljaren vid en fastighetsöverlåtelse vill tillförsäkra sig 

rätten att hämta ved, bo kvar i en på fastigheten belägen byggnad med mera 

(Lantmäteriet, 2017). Avkomsträtter behandlas som nyttjanderätter, om de inte 

avser rätt till pengar eller varor då avkomsträtten ska behandlas som en fordran 

(Lantmäteriet, 2017). 

Hur en avkomsträtt ska redovisas i fastighetsregistret preciseras inte närmare än att 

dagen för ansökan om inskrivning och aktnumret ska anges (4:51 LMVFS 2006:1). I 

fastighetsregistret betecknas avkomsträtterna vanligen med ändamål som ”undantag” 

och ”födoråd” (Ds 2010:43, s.42). Vidare ska ”Rättighetshavarens namn, 

rättighetens närmare beskaffenhet, avgäldsbelopp och upplåtelsetid…” inte föras in i 

fastighetsregistret enligt 4:51 LMVFS 2006:1.  

2.2.4 Dödning av inskrivning enligt 23:6 JB 

En inskrivning kan efter ansökan av rättighetshavaren dödas, tas bort ur 

fastighetsregistret, enligt 23:6 JB. Dödning kan bli aktuellt när en inskriven rättighet 

har blivit inaktuell, upphört att gälla eller inte längre utövas (Prop. 2012/13:76). 

Dödning var en frivillig åtgärd fram till 1 juli 2013 då en bestämmelse infördes om 

att en rättighetshavare är skyldig att ansökan om dödning av en inskrivning som 

blivit inaktuell efter den 1 juli 2013 (23:6 JB). Möjligheten att döda inskrivningar 

har tillämpats sparsamt vilket är en av anledningarna till att det finns inaktuella 

avtalsrättigheter i fastighetsregistret enligt Ds 2010:43.  

2.3 Tidigare forskning 

Författaren har inte funnit någon befintligt forskning om förnyelselagen, däremot 

berörs förnyelsekravet av bland annat Lövgren och Stattin (2013) samt Kieri och 

Sköld (2013). I det här avsnittet presenteras ett urval av den forskning som 

återfunnits av författaren beträffande rättighetsupplåtelser i fast egendom och 

onyttiga belastningar i fastighetsregistret. 

2.3.1 Forskning kring rättighetsupplåtelser i fast egendom 

Ekbäck (2009) undersöker varför Sverige har så olika upplåtelseformer av 

rättigheter i fastigheter och hur det kan påverka kostnaderna för rättighetshavare. 

Ekbäck (2009) använder en juridisk metod varmed en undersökning görs av olika 

former av rättighetsupplåtelser i fastigheter som servitut, 

gemensamhetsanläggningar med flera. Ekbäck (2009) drar slutsatsen att en 

gemensamhetsanläggning eller samfällighet med flera deltagande fastigheter vanligen 

blir mer kostnadseffektiv än olika former av avtalsrättigheter, på så sätt att varje 
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fastighetsägare inte behöver nå individuella överenskommelser och skriva avtal med 

varje deltagande fastighet.  

Ur ett internationellt perspektiv kan det vara komplicerat att jämföra hur 

fastighetsinformation hanteras i olika länder enlig Paulsson och Paasch (2015). För 

att underlätta det har en internationell modell, LADM ”The Land Administration 

Domain Model” tagits fram som syftar till att standardisera hur fastigheter, samfälld 

mark samt personer, såväl juridiska som fysiska, påverkas av exempelvis olika 

former av lagstiftning i olika länder (Paulsson & Paasch, 2015, s. 546). LADM är 

internationell standard, ISO 19512:2012, framtagen av International Organization 

for Standardization (u.å.). Paulsson och Paasch (2015) analyserar tidigare forskning 

inom LADM och de konstaterar att det, relativt annan forskning beträffande LADM, 

finns få studier angående fördelarna och kostnaderna med att tillämpa LADM och att 

det är ett område som är i behov att utförligare studier. 

Det kan även vara problematiskt att jämföra hur rättighetsupplåtelser i fast egendom 

hanteras i olika länder anser Paasch (2011). Detta eftersom ett servitut kan ha 

varierande juridisk status och innebörd i olika länder, vilket försvårar jämförelser av 

rättighetsupplåtelser stater emellan (Paasch, 2011). Paasch (2011) utvecklar och 

använder en modell som kan standardisera begreppens innebörd, ”Legal Cadastral 

Domain Model, LCDM” (s. 575), modellen publiceras slutligen i en avhandling av 

Paasch (2012). De för den här studien relevanta rättigheterna nyttjanderätt, 

avkomsträtt och avtalsservitut bör enligt modellen kunna klassificeras som ”Person 

to property right” respektive ”Property to property right” för den sistnämnda 

(Paasch, 2011, s. 589–591).    

Kalbro (2005) har studerat olika problem som rättighetsupplåtelser i fast egendom 

orsakar vid fastighetsbildning, däribland servitut som kan vara problematiska att 

värdera vid fastighetsreglering. Ett resultat i Kalbros (2005) forskning är ett antal 

ekonomiska modeller som förklarar och försöker lösa dessa problem. 

2.3.2 Forskning kring onyttiga belastningar i fastighetsregistret 

Lövgren och Stattin (2013) har studerat de problem som inaktuella inskrivningar 

medför. Lövgren och Stattin (2013) har använt intervjuer med 

förrättningslantmätare för att undersöka hur onyttiga servitut hanteras i 

förrättningsverksamheten, de konkluderar bland annat att onyttiga servitut i 

fastighetsregistret fördröjer förrättningsarbetet med i genomsnitt en timme, något 

som medför ökade förrättningskostnader för sakägarna. Kieri och Sköld (2013) har 

undersökt de så kallade villaservituten, som reglerar bebyggelse inom en fastighet, 

villaservituten var vanliga att upplåta förr när plan- och byggreglering från offentligt 

håll saknades. Kieri och Sköld (2013) anser att villaservitutet är en form av onyttiga 

avtalsservitut, eftersom det numera finns lagstiftning och andra instrument som 
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reglerar hur fastigheter får bebyggas. Enligt Kieri och Sköld (2013) orsakar 

villaservituten problem och merkostnader vid fastighetsbildning.  

En av anledningarna till den stora mängden onyttiga inskrivningar i 

fastighetsregistret, är enligt Lövgren och Stattin (2013) samt enligt Kieri och Sköld 

(2013) att lagstiftningen för fastighetsbildning före den 1 juli 1968 föreskrev att en 

inskrivning i stamfastigheten överfördes på styckningslotten även om den inskrivna 

rättigheten i praktiken inte skulle komma att utövas i den nybildade fastigheten. Det 

nämnda förfarandet är något som brukar kallas för att rättigheten har ”smittat” enligt 

Lövgren och Stattin (2013, s. 16). Lövgren och Stattin (2013) redogör för ett 

verkligt exempel där en ledning med servitutsrätt inskrivet 1936 löper över ett fåtal 

fastigheter, servitutet har genom åren smittat vid fastighetsbildning och år 2013 

belastar servitutet 560 fastigheter.  

Borges (2007) uppmärksammar ett liknade problem som med onyttiga 

inskrivningar, men med avseende på gemensamhetsanläggningar och 

marksamfälligheter. Enligt Borges (2007) finns det många 

gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter som bildades i början på 1900-

talet och som nu har blivit onyttiga men fortfarande belastar fastighetsregistret.  

Paasch, Walfridsson, Eriksson, Hedlund och Juric (2017) har studerat hur 

rättighetsupplåtelser som ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar som inte 

längre utövas hanteras vid avveckling, både vad gäller dess fysiska och juridiska 

avveckling. Författarna anser att den svenska lagstiftningen brister i hur avvecklingen 

ska gå till. Exempelvis om en ledningsägare går i konkurs så kan det innebära att 

ledningen som kvarligger i den belastande fastigheten får forslas bort av 

lastafastighetens ägare på dennes bekostnad (Passch et al., 2017). Dessutom 

konstaterar Paasch et al. (2017) att nämnda onyttiga rättighetsupplåtelser som 

fortsätter belasta fastighetsregistret förorsakar merkostnader vid 

lantmäteriförrättningar, vilket överensstämmer med vad Borges (2007), Lövgren 

och Stattin (2013) samt Kieri och Sköld (2013) tidigare konstaterat beträffande 

onyttiga servitut respektive inaktuella marksamfälligheter och 

gemensamhetsanläggningar. 

2.4 Exempel på onyttiga inskrivningar  

I Ds 2010:43 nämns ett antal typer av inskrivna avtalsrättigheter som vanligtvis 

utgör onyttiga inskrivningar i fastighetsregistret: 

Kraftledningsservitut. Om ett kraftledningsservitut har skrivits in före den 1 juli 

1968 och fastigheten efter inskrivningen genomgått en fastighetsbildningsåtgärd så är 

risken påtaglig att krafteldningsservitutet, genom exempelvis avstyckning, smittat en 

fastighet som det i praktiken aldrig funnits en kraftledning på (Ds 2010:43). 
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Däremot har ledningsägarna, kraftbolagen, generellt sett varit noga med att döda 

inskrivna kraftledningsservitut ifall bolagen i praktiken tagit bort en kraftledning 

som inte längre används på en fastighet (Ds 2010:43). Därför bedöms antalet 

inskrivningar för kraftledningsservitut som belastar fastighetsregistret, men där 

kraftledningen tagits bort från fastigheten, istället vara lågt (Ds 2010:43).  

Villaservitut. Enligt Ds 2010:43 liksom enligt Kieri och Sköld (2013) så är 

villaservituten ett exempel på en typ av inskrivning som vanligen är onyttig. Ett 

sådant servitut kan skrivas in som exempelvis ”Villa” eller ”Villa m.m.”, det 

sistnämnda kan signalera att, förutom reglering av bebyggelse, så innehåller 

servitutet rättigheter som exempelvis rätt till utfartsväg eller vattenledning över en 

närliggande fastighet, varför en inskrivning som ”Villa m.m.” inte kan dömas ut som 

onyttigt utan att studera upplåtelseavtalet och vad ”m.m.” innebär (Ds 2010:43, s. 

48). 

Avkomsträtt. Enligt Ds 2010:43 kan de flesta avkomsträtter som är inskrivna före 

den 1 juli 1968 betraktas som inaktuella i nuläget. Detta eftersom att de fysiska 

personer som avkomsträtterna en gång uppläts till förmån för, i flertalet fall troligen 

har avlidit (Ds 2010:43).  

Nyttjanderätter. Den maximala upplåtelsetiden på 50 år gör att nyttjanderätter 

inskrivna före den 1 juli 1968 upphör att vara juridiskt bindande ett halvår innan 

sista dag för förnyelseanmälan om en förlängningsklausul saknas i upplåtelseavtalet 

(Prop. 2012/13:76). Särskilt nyttjanderätter för tele, telefonanläggningar, anses 

som onyttiga nyttjanderätter eftersom de, i likhet med kraftledningsservituten, 

dessutom anses ha smittat många fastigheter (Ds 2010:43).  

2.5 Förnyelselagen  

Förnyelselagen, lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret (SFS 

2013:488) trädde i kraft den 1 juli 2013. Förnyelselagen föregicks av 

departementsutredningen ”Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i 

fastighetsregistret: Några åtgärder för att komma till rätta med problemet” (Ds 

2010:43). Utredaren hade i uppdrag att ta fram förslag på hur problemet med  

inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret skulle kunna åtgärdas (Promemoria 

Ju2009/1913/P).  

Enligt 1 § i förnyelselagen måste förnyelse anmälas för alla inskrivna avtalsrättigheter 

som skrivits in före den 1 juli 1968 för att de ska stå kvar i fastighetsregistret. 

Anmälan om förnyelse måste göras till inskrivningsmyndigheten senast den 31 

december 2018 annars tas inskrivningen bort ur fastighetsregistret (2 § 

förnyelselagen). Det är rättighetshavaren eller någon annan som är berörd av 

avtalsrättigheten som får ansöka om att inskrivningen ska förnyas (2 § 
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förnyelselagen). En ansökan som inte uppfyller rekvisiten i 1 och 2 §§ ska avvisas 

enligt 3 § förnyelselagen.  

Förnyelselagen bygger på att förnyelse enbart söks för de inskrivningar som 

fortfarande är aktuella och att förnyelse inte söks för de så kallade onyttiga 

inskrivningarna (Prop. 2012/13:76). Eftersom förnyelsekravet innebär att de 

avtalsrättigheter som förnyelse inte söks för kommer tas bort ur fastighetsregistret, 

så kommer de onyttiga inskrivningarna automtiskt att tas bort ur fastighetsregistret 

efter den 31 december 2018 (Prop. 2012/13:76). Ett liknande förnyelsekrav 

infördes 1968 som då berörde inskrivningar inskrivna före 1918, cirka 90 procent av 

inskrivningarna kunde då tas bort genom att förnyelse inte söktes för dessa (Ds 

2010:43, s. 81).  

2.6 Yttranden över utredningen till förnyelselagen  

För att ge ett perspektiv på förnyelsekravet redogörs i det här avsnittet för några av 

de yttranden som inkom till departementsutredningen som föregick förnyelselagen: 

”Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret: Några 

åtgärder för att komma till rätta med problemet” (Ds 2010:43).   

Advokatsamfundet (2011) uppger i ett yttrande till Ds 2010:43 att de anser att 

förnyelsekravet kan innebära ett mer tillförlitligt fastighetsregister och att 

problemen med oriktiga inskrivningar till stor del kan lösas genom ett 

förnyelsekrav. Samtidigt anser Advokatsamfundet (2011) att risken är stor för 

rättsförlust hos rättighetshavare som förbiser kravet om förnyelse. Dessutom befarar 

samfundet att ett förnyelsekrav kommer medföra alltför stora arbetsinsatser och 

utredningskostnader för den enskilda rättighetshavaren (Advokatsamfundet, 2011). 

Sammantaget anser Advokatsamfundet (2011) att nackdelarna med förnyelsekravet 

överväger fördelarna och avstyrker således att ett förnyelsekrav införs. 

Branschorganisationen Svensk Energi anför i ett yttrande att deras medlemmar, 

elnätsbolag, kommer att behöva lägga ner mycket stora resurser för att utreda vilka 

rättigheter som förnyelse behöver sökas för (Ds 2010:43). Eftersom att 

arbetsinsatsen kommer bli stor för flera av medlemsföretagen utesluter inte Svensk 

Energi att flera av deras medlemmar kommer söka förnyelse för samtliga 

inskrivningar som berörs av förnyelsekravet, utan att gå igenom vilka inskrivningar 

som fortfarande är aktuella (Ds 2010:43, s. 197). TeliaSonera AB (numera är 

dotterbolaget Skanova AB ledningshavare. Skanova AB, u.å.) uppger i ett yttrande 

att de inte har tillräckligt med personal och resurser för att gå igenom alla de 

avtalsrättigheter de har som berörs (Ds 2010:43). TeliaSonera AB har främst 

nyttjanderätter för tele som gäller till förmån för TeliaSonera AB (Ds 2010:43). 

Eftersom TeliaSonera AB som nyttjanderättshavare inte kan se i fastighetsregistret 

(jfr. avsnitt 2.2.2) vilka fastigheter de har inskrivna nyttjanderätter upplåtna i, så står 
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företaget inför ett resurskrävande utredningsarbete som företaget anser att de inte 

har resurser för (Ds 2010:43). 

Kronofogdemyndigheten (2011), som en stor användare av uppgifter ur 

fastighetsregistret, ställer sig positiva till förnyelsekravet som kan medföra ett mer 

aktuellt fastighetsregister. Även Sveriges Jordägareförbund (2011) ställer sig positiva 

till ett förnyelsekrav och framhåller att den stora arbetsinsats och de 

utredningskostnader som uppkommer för rättighetshavare och fastighetsägare inte är 

ett tillräckligt starkt argument för att inte införa ett förnyelsekrav.  

Efter en sammantagen bedömning kommer utredaren till Ds 2010:43 fram till att 

det merarbete som kommer att drabba rättighetshavare och fastighetsägare vid ett 

förnyelsekrav är betydande. Utredaren bedömer att olägenheterna överstiger de 

fördelar som ett förnyelsekrav innebär och utredaren föreslår därför att det 

förnyelsekrav, som utredaren hade att utreda, inte ska införas (Ds 2010:43). 

Förnyelsekravet infördes emellertid ändå i och med att förnyelselagen antogs av 

riksdagen. 
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3 Metod 

För att besvara arbetets frågeställningar har tre metoder tillämpats: juridisk metod, 

inventering av inskrivna avtalsrättigheter i fastighetsregistret och granskning av 

avtalsrättigheter samt intervjuer. I vetenskapliga arbeten brukar olika metoder 

beskrivas som antingen kvalitativa eller kvantitativa (Huan-Niemi, Rikkonen, Niemi, 

Wuori & Niemi, 2016). En kvantitativ metod innefattar vanligen mätbar och 

numerisk data (Biggam, 2015). Medan en kvalitativ metod till större del handlar om 

värden som inte går att mäta numeriskt, exempelvis olika personers åsikter i en viss 

fråga (Huan-Niemi et al., 2016). Det är inte helt okomplicerat att dra en skiljelinje 

mellan dessa begreppspar och peka ut en metod som kvalitativ och den andra 

metoden som kvantitativ, en metod kan ha inslag av båda delarna (Biggam, 2015). 

Inventeringen i fastighetsregistret och granskningen av avtalsrättigheterna (jfr. 

avsnitt 3.2) har ett större inslag av att vara kvantitativa medan den juridiska metoden 

(jfr. avsnitt 3.1) och intervjuerna (jfr. avsnitt 3.3) har ett större inslag av att vara 

kvalitativa. 

För att kunna besvara frågeställningarna i examensarbetet har de tre ovannämnda 

metoderna använts. Användandet av olika metoder för att besvara en eller flera 

frågeställningar benämns triangulering (Biggam, 2015). Triangulering samt 

användande av både kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket har gjorts i det här 

examensarbetet, anses vara extra styrkor i vetenskapliga sammanhang (Biggam, 

2015; Huan-Niemi et al., 2016). I följande avsnitt kommer en närmare beskrivning 

av de metoder som använts och hur de utfördes.  

3.1 Juridisk metod 

För att besvara den första frågeställningen användes juridisk metod för att undersöka 

när rättsförlust kan uppstå ifall förnyelsekravet förbises och förnyelseanmälan inte 

görs för en aktuell avtalsrättighet. Undersökningen omfattade således inte att 

studera när eventuell rättsförlust kan uppstå för inskrivna rättigheter.  

3.1.1 Datainsamling  

I juridisk metod ingår att i första hand studera lagtext för att besvara en ställd fråga 

(Bernitz, 2012). Enligt Bernitz (2012) är även juridisk doktrin, förarbeten och 

rättspraxis källor som kan användas om inte svar erhålles direkt från lagstiftningen. 

Den lagstiftning som studerats är JB, fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988, i 

fortsättningen FBL), expropriationslagen (SFS 1972:719, i fortsättningen ExpL) och 

utsökningsbalken (SFS 1981:744, i fortsättningen UB). Utöver lagstiftning har 

juridisk doktrin, litteratur och förarbeten studerats.  
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3.1.2 Bearbetning av data 

Resultatet av den juridiska metoden samanställdes i kapitel 4.1 utifrån de situationer 

då en oinskriven avtalsrättighet kan upphöra att gälla. Resultat diskuteras senare 

tillsammans med resultatet från de övriga metoderna.  

3.2 Inventering i fastighetsregistret och granskning av 

avtalsrättigheter  

För att besvara den andra frågeställningen utfördes en inventering i 

fastighetsregistret av inskrivna avtalsrättigheter som berör Gävle kommun och de 

kommunala bolagens fastigheter. Den vidare granskningen av nyttjanderättsavtalen 

och upplåtelseavtalen för Gavlefastigheter AB syftade till att få en uppfattning om de 

avtalsrättigheter som studerades fortfarande var aktuella och fyller en funktion, 

vilket senare gav ett underlag för diskussion. 

3.2.1 Datainsamling  

Insamling av data kan ske på en mängd olika sätt. Ett av sätten att samla in data är via 

olika register, så kallad registerdata, enligt Trost (2012). För att samla in 

information angående vilka avtalsrättigheter som berör de kommunala fastigheterna 

användes fastighetsregistret, vilket tillhandahölls av Lantmäterimyndigheten i Gävle 

kommun. Inventeringen var redan påbörjad och avslutades av författaren i början på 

examensarbetesperioden. Via fastighetsregistret undersöktes de fastigheter där 

Gävle kommun och bolagen var lagfarna ägare, de fastigheter med avtalsrättigheter 

inskrivna den 1 juli 1968 eller tidigare noterades med den information som framgår 

av exemplet i figur 3. Eftersom att nyttjanderättshavare inte skrivs in i 

fastighetsregistret (jfr. avsnitt 2.2.2) så omfattade inventeringen inte de fall då 

kommunen eller bolagen är nyttjanderättshavare. I figur 3 framgår att en fastighet 

tillhörig Gavlefastigheter AB är belastad av ett avtalsservitut med inskrivet ändamål 

”Förbud värmecentral”, utifrån avtalsnumret framgår att inskrivningen beviljats år 

1966.  

 

Figur 3. Figuren visar information hämtad ur fastighetsregistret för en fastighet som Gavlefastigheter AB är 

lagfaren ägare till. Block- och enhetsnummer i fastighetsbeteckningarna har här retuscherats med hänsyn till att 

fastighetsbeteckningar utgör personuppgifter. (Figur: D. Berggren, maj 2017). 
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Kopior av upplåtelseavtalen som ligger till grund för inskrivningarna beställdes 

därefter från Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand som arkiverar äldre 

inskrivningshandlingar. 

3.2.2 Bearbetning av data  

Utifrån de inskrivningar som noterades skapades två typer av diagram för Gävle 

kommun och för de respektive bolagen. Det första diagrammet skapades utifrån 

antalet inskrivna ändamål av en viss sort. Den andra typen av diagram skapades 

utifrån antalet gånger fastigheterna var förmånsfastigheter, lastfastigheter och 

lastfastigheter belastad av en nyttjanderätt.  

Undersökning av upplåtna nyttjanderätter i de kommunala fastigheterna  

För att undersöka vilka inskrivna nyttjanderättsavtal som eventuell förnyelse skulle 

behöva sökas för, gjordes en kontroll av den avtalade upplåtelsetiden och 

förekomsten av eventuell förlängningsklausul för de nyttjanderätter som belastar de 

kommunala fastigheterna.  

Undersökning av avtalsrättigheter för Gavlefastigheter AB 

De grupper av inskrivna ändamål som nämnts i avsnitt 2.4 kan utgöra en god grund 

för att peka ut vilka inskrivningar som vanligtvis kan vara onyttiga enligt Ds 

2010:43. För att få en uppfattning om de inskrivna rättigheterna aktualitet 

undersöktes de inskrivna avtalsrättigheterna i Gavlefastigheter AB:s fastigheter. 

Begränsningen till Gavlefastigheter AB gjordes med hänsyn till att det var den 

omfattningen av avtalsrättigheter som bedömdes som genomförbar att granska inom 

examensarbetets tidsramar. De beställda upplåtelseavtalen användes för att kunna 

bedöma om en inskrivning fortfarande var aktuell och förnyelse därmed skulle 

behöva sökas. Upplåtelseavtalen granskades och jämfördes med exempelvis 

kartunderlag, ledningskartor, flygfoton med mera för att sedan kunna göra en 

bedömning om eventuell förnyelseanmälan.  

Följande exempel för ett kraftledningsservitut illustrerar hur bedömningarna har 

utförts. Ett kraftledningsservitut belastar en av Gavlefastigheters fastigheter, här 

kallad A. A är markerad med turkosa begränsningslinjer (jfr. bilaga E, 

fastighetskarta). Befintliga kraftledningar är de svarta linjerna i södra delen av 

kartskissen. Genom att studera kartskissen och skalstocken går det att se att det inte 

finns några kraftledningar inom A och att det åtminstone är 190 meter från A:s 

fastighetsgräns till närmaste kraftledning. Via fastighetsregistret och i 

förrättningsakten för A framgår att A är bildad genom en avstyckning från en 

fastighet här kallad B. B är en av de fastigheter som de befintliga kraftledningarna 

korsar. Enligt upplåtelseavtalet (bilaga F) för kraftledningsservitutet är servitutet 

upplåtet i fastigheten B. Troligen har servitutet ”smittat" fastigheten A när den 

bildades genom avstyckning från B (jfr. avsnitt 2.3.2 och 2.4). Bedömning: 
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förnyelse behöver inte sökas för inskrivningen. Underlag för övriga bedömningar 

tillhandahålles på begäran till examinator och opponent.  

3.3 Intervjuer 

Som ett led i att besvara den andra frågeställningen utfördes intervjuer med 

företrädare som ansvarar för fastighetsfrågor inom Gävle kommun.   

3.3.1 Datainsamling  

Urvalet av respondenter grundades i att tillfråga personer som ansvarar för 

fastighetsfrågor inom Gävle kommun och de fyra bolagen som inventeringen i 

fastighetsregistret genomfördes för (jfr. avsnitt 3.2). Intervjufrågorna konstruerades 

som semistrukturerade frågor (jfr. intervjuguide, bilaga A). Semistrukturerade 

frågor ger möjlighet till öppna svar från respondenterna och även chans för 

intervjuaren att ställa följdfrågor (Rabionet, 2009). Därför var det viktigt att 

formulera frågor som inte enbart kunde besvaras med ja eller nej, utan krävde ett 

utförligare svar (Jacob & Furgerson, 2012).  

Efter samråd med Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun skickade författaren 

resultatet av inventeringen till fastighetsansvariga inom kommunen och de 

respektive bolagen. Resultatet presenterades tillsammans med information om 

förnyelselagen i ett PM tillsammans med en förfrågan om intervju och ett 

erbjudande om en muntlig föredragning kring inventeringen. Samtliga tillfrågade 

tackade ja till en intervju och presentation förutom Gävle Energi AB som avböjde 

detta, varför intervjuer kom att göras med representanter för kommunen och tre av 

de kommunala bolagen. Vissa svar erhölls emellertid skriftligen från Gävle Energi 

AB. Intervjuerna genomfördes på plats hos de deltagande respondenterna ansikte 

mot ansikte, eftersom sådana intervjuer tenderar till att ge mer uttömmande och 

uppriktigare svar jämfört med exempelvis e-post enligt Irvine, Drew och Sainsbury 

(2013). Intervjuerna inleddes av författaren med en presentation samt diskussioner 

och frågor i cirka 60 minuter kring innebörden av förnyelselagen och resultatet av 

inventeringen. Därefter vidtog intervjun i cirka 30–40 minuter.  

Intervjuerna kom, efter respondenternas godkännande, att spelas in med diktafon 

varefter inspelningen användes för att tillsammans med minnesanteckningar skriva 

referat av respondenternas svar. Referaten skickades senare ut för påseende till de 

respondenter som så önskade, för att ge respondenterna möjlighet att ge eventuella 

kommentarer på hur referaten skrivits. Referaten från intervjuerna tillhandahålles på 

begäran till examinator och opponent. 
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3.3.2 Bearbetning av data 

Intervjufrågorna har i resultatet bearbetats och sammanfogats i ett antal teman där 

likheter och skillnader åskådliggörs i respondenternas svar. I diskussionskapitlet 

jämförs och diskuteras resultatet från inventeringen och den juridiska metoden. 

3.4 Etiska aspekter 

Inventeringen resulterade i en sammanställning över fastigheter med inskrivna 

avtalsrättigheter (jfr. figur 3). Uppgifter ur fastighetsregistret skyddas av 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204), exempelvis kan en fastighetsbeteckning avslöja 

var en person bor (Lantmäteriet, u.å.b). Med beaktande av den personliga 

integriteten kommer sammanställningen, innehållande bland annat 

fastighetsbeteckningar, enbart tillhandahållas för Gävle kommun samt på förfrågan 

till examinator och opponent.   

Vid intervjuerna erbjöds respondenterna anonymitet och en förfrågan ställdes om 

respondenterna godkände ljudupptagning under intervjuerna. Samtliga respondenter 

godkände inspelningen och avböjde anonymitet. Vid intervjuskedet förelåg en viss 

risk för att ett etiskt dilemma kunde uppstå kring frågor om hur Gävle kommun och 

bolagen avser att göra beträffande förnyelse av inskrivna avtalsrättigheter. Om 

avsikten inte var eller är att gå igenom alla avtalsrättigheter för att avgöra vilka 

rättigheter förnyelse ska sökas för, så kunde en sådan fråga uppfattas som kritik mot 

respondenten. Därför var det viktigt att inledningsvis poängtera att syftet med 

intervjun var att efterforska arbetssättet kring förnyelselagen och inte att kritisera 

det.   
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4 Resultat  

I det här kapitlet redovisas resultatet av de metoder som använts i examensarbetet. 

Kapitlet inleds med resultatet av den juridiska metoden (4.1) därefter följer 

resultatet från inventeringen i fastighetsregistret och granskningen av 

avtalsrättigheter (4.2). Slutligen presenteras resultatet från intervjuerna (4.3).   

4.1 Resultat av juridisk metod  

Resultatet besvarar den första frågeställningen, Vad händer med inskrivna 

avtalsrättigheter som tas bort ur fastighetsregistret, men som fortfarande är aktuella? 

Utgångspunkten är att en avtalsrättighet vars inskrivning tas bort ur 

fastighetsregistret fortsätter att gälla på samma sätt som en inskriven avtalsrättighet 

(Larsson & Persson, 2016). Det bör i det här sammanhanget erinras om att ifall 

förnyelse inte anmälts för en inskrivning och den till följd av det tagits bort ur 

fastighetsregistret så går det, förutsatt att avtalsrättigheten fortfarande är gällande, 

att låta skriva in avtalsrättigheten på nytt (7:10 & 23:2 JB).  

Även om huvudprincipen är att en oinskriven avtalsrättighet ska fortsätta gälla som 

en inskriven rättighet, så finns det emellertid vissa tillfällen som en oinskriven 

rättighet kan få ett sämre skydd än en inskriven rättighet och då kan upphöra att 

gälla. De fyra olika situationer som har identifierats av författaren presenteras nedan. 

För att förenkla den vidare framställningen kommer hänvisningar göras till figur 4. I 

figuren är lastfastigheten, benämnd L, belastad av en avtalsrättighet beträffande 

vattenledning som gäller till förmån för förmånsfastigheten, benämnd F, i 

servitutsfallen, eller till förmån för ägaren av F i övriga fall.   

 

Figur 4. Figuren visar att fastigheten L är belastad av en avtalsrättighet beträffande vattenledning. Fastigheten 

F är förmånsfastighet i servitutsfallen och i övriga fall gäller rättigheten till förmån för fastighetsägaren till F. 

(Figur D. Berggren, maj 2017).   

4.1.1 Överlåtelse av fastighet  

En inskriven avtalsrättighet gäller alltid mot den nya fastighetsägaren (7:11 JB). Om 

en avtalsrättighet inte är inskriven ska ägaren av lastfastigheten (jfr. F i figur 4), vid 

en fastighetsöverlåtelse, förbehålla eventuella oinskrivna rättigheter för att de ska 

fortsätta att belasta fastigheten (7:11 JB). Förbehållet är inte formbundet och kan 

göras såväl skriftligt i exempelvis överlåtelsehandlingen såväl som muntligt 
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(Grauers, 2012). Ifall överlåtaren inte förbehåller rättigheten fortsätter den att gälla 

om förvärvaren var i ond tro om upplåtelsen, alltså om förvärvaren ”ägde eller bort 

äga kännedom om upplåtelsen” (7:14 JB). För arrenden och hyra gäller utöver de 

nämnda bestämmelserna att de fortsätter att gälla om upplåtelsen skett skriftligen 

och tillträde har skett innan fastigheten överlåtits (7:13 JB). 

Bestämmelsen i 7:14 JB innebär att om förvärvaren vet att det finns en oinskriven 

avtalsrättighet som belastar fastigheten, så kommer den att fortsätta gälla (7:14 JB). 

På samma sätt fortsätter rättigheten att gälla om fastighetsförvärvaren ”bort” enligt 

7:14 JB förstå att fastigheten är belastad av en oinskriven avtalsrättighet, även om 

förvärvaren de facto inte kände till rättighetsupplåtelsen. Enligt prop. 1970:20 B så 

anges inte närmare vad som kan tolkas som ond respektive god tro, det anses vara en 

fråga som ska klargöras av domstolarna. Däremot framgår av prop. 1970:20 B att 

kraven på vad en fastighetsförvärvare bort inse vid förvärvstillfället inte ska ”ställas så 

höga att därigenom läggs ett tryckande band på fastighetsomsättningen” (s.386). 

Grauers (2012) och Julstad (2015) anser att kraven för vad en fastighetsförvärvare 

bort inse ställs relativt högt. Exempelvis anger Julstad (2015) att en väg som löper 

över en fastighet till en angränsande fastighet borde försätta en fastighetsförvärvare i 

ond tro om att det kan finnas en rättighet för grannfastigheten att använda vägen, 

den nya ägaren bort alltså ha känt till upplåtelsen.  

Grauers (2012, s. 176) nämner att ett ”rörledningsservitut” kan vara ett exempel på 

en osynlig servitutsrätt som kan vara just en sådan typ av rättighetsupplåtelse som är 

svår att upptäcka för en fastighetsförvärvare och som försätter denne i god tro om en 

eventuell avtalsrättighets existens, vilket medför att rättigheten upphör att gälla 

enligt 7:14 JB.   

4.1.2 Exekutiv försäljning 

En fastighet kan användas som säkerhet vid ett banklån, genom att fastigheten 

intecknas och pantbrev tas ut och överlämnas som säkerhet för lånet (Jensen, 2012). 

Om lånet av någon anledning inte betalas kan panträttshavaren ansöka om att 

kronofogdemyndigheten säljer fastigheten på så kallad exekutiv auktion för att 

panträttshavaren ska få igen det utlånade beloppet (Flodin, 2014). Om den 

härskande fastigheten (jfr. F i figur 4) säljs på exekutiv aktion, fortsätter 

avtalsservitutet att gälla till förmån för fastigheten efter försäljningen (Flodin, 2014). 

Här nedan redogörs för de fall när den tjänande fastigheten säljs på exekutiv aktion 

(jfr. L i figur 4).  

Innan en fastighet säljs på exekutiv aktion ska kronofogdemyndigheten hålla ett 

bevakningssammanträde där alla som har en fordran eller en avtalsrättighet som 

belastar fastigheten ska anmäla detta enligt 12:23 UB. Kronofogdemyndigheten 

upprättar utifrån det en sakägarförteckning där det framgår vilka som har panträtt i 
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fastigheten och vilka avtalsrättigheter som belastar fastigheten (12:25 UB). En 

avtalsrättighet som inte har anmälts, tas ändå upp i sakägarförteckningen ifall den är 

inskriven i fastighetsregistret (Flodin, 2014). Är avtalsrättigheten inte inskriven 

måste rättighetshavaren själv agera, genom att anmäla den vid 

bevakningssammanträdet, för att rättigheten ska tas upp i sakägarförteckningen 

(Flodin, 2014). Ju högre upp i sakägarförteckningen en avtalsrättighet placeras, 

desto större chans är det att rättigheten fortsätter att gälla i fastigheten gentemot 

den nya ägaren (Jensen, 2012). En inskriven rättighets placering i 

sakägarförteckningen avgörs utifrån det datum som inskrivningen beviljades, ju äldre 

inskrivningsdatum desto högre upp placeras rättigheten i sakägarförteckningen 

(12:26 UB och 17:6 JB).  

Hur en oinskriven avtalsrättighet placeras i sakägarförteckningen behandlas inte i 

lagtexten men enligt Flodin (2014, s.12) ska en oinskriven avtalsrättighet som 

anmälts av rättighetshavaren vid ett bevakningssammaträdet tas upp längst ner i 

sakägarförteckningen, vilket innebär att en oinskriven rättighet som ändå anmäls till 

ett bevakningssammanträde har små möjligheter till att fortsätta belasta fastigheten. 

För en mer utförlig beskrivning kring exekutiv aktion och hur avtalsrättigheter då 

behandlas hänvisas till Flodin (2014) kapitel 2 och 3 samt Jensen (2012) kapitel 7 

och 14.  

4.1.3 Fastighetsbildning 

Enligt 1:1 FBL avses med fastighetsbildning bland annat åtgärder som gör att 

fastighetsindelningen ändras. En fastighet kan delas genom avstyckning (10 kap. 

FBL) eller klyvning (11 kap. FBL). Flera fastigheter kan slås ihop till en fastighet 

genom sammanläggning (12 kap. FBL). Dessutom kan en fastighet ombildas genom 

att mark överförs från en fastighet till en annan fastighet via förrättningsåtgärden 

fastighetsreglering (5 kap. FBL).  

När en fastighet genomgår en fastighetsbildningsåtgärd påverkas de avtalsrättigheter 

som gäller till förmån för och belastar den aktuella fastigheten (Lantmäteriet, 2017). 

Förrättningslantmätaren har en skyldighet att utreda vilka avtalsrättigheter som 

berörs av förrättningen och fastighetsägaren har också en skyldighet att uppge kända 

innehavare av avtalsrättigheter som belastar fastigheten (4:11 FBL). Enligt 

Lantmäteriet (2017) utgör fastighetsregistret en viktig källa för att utreda vilka 

avtalsrättigheter som belastar och gäller till förmån för fastigheten. I de flesta fall kan 

förrättningslantmätaren efter yrkande från sakägarna besluta i vilken eller i vilka 

fastigheter en avtalsrättighet ska belasta och/eller gälla till förmån för (Julstad, 

2015). Det här avsnittet kommer behandla vad som händer med en avtalsrättighet 

som inte uppmärksammas i en lantmäteriförrättning och att det till följd av det inte 

fattas något beslut om vad som ska ske med rättigheten. Eftersom nyttjanderätter 

och avkomsträtter gäller till förmån för person och inte för fastighet (jfr. avsnitt 
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2.2.2 & 2.2.3) så behandlas enbart avtalsservitut i styckena som berör 

förmånsfastigheter.  

Avstyckning och klyvning, tjänande fastighet (jfr. L i figur 4) 

Om en rättighet belastar en fastighet som delas fortsätter rättigheten att belasta de 

fastigheter som bildas, vid avstyckning fortsätter belastningen dessutom att belasta 

stamfastigheten (7:27 JB). Om avtalsrättigheten, enligt upplåtelseavtalet, enbart 

belastar ett visst markområde (jfr. vattenledningen i figur 4) så följer belastningen 

marken och fortsätter belasta det aktuella markområdet inom de fastigheter som 

finns efter delningen (7:27 JB).    

Fastighetsreglering, tjänande fastighet (jfr. L i figur 4) 

Om en fastighet som avstår mark belastas av en avtalsrättighet, så upphör 

belastningen att gälla i det markområde som överförs till en annan fastighet. (7:29 2 

st. JB). Lantmäterimyndigheten kan, efter yrkande från sakägare, förordna att 

rättigheten ska fortsätta belasta det överförda markområdet (5:33 a & 7:13 FBL).  

Om mark tillkommer en fastighet som belastas av en avtalsrättighet, så utökas 

belastningen till att gälla i det överförda området som tillkommer den belastande 

fastigheten. I de fall avtalsrättigheten, enligt upplåtelseavtalet, är lokaliserat till ett 

visst område på fastigheten kommer belastningen fortsätta gälla i det aktuella 

området och inte i det område som överförs till fastigheten (7:29 1 st. JB). 

Sammanläggning, tjänande fastighet (jfr. L i figur 4) 

Bestämmelsen i 12:7 FBL ska enligt Lantmäteriet (2017) tolkas som att om två 

fastigheter sammanläggs och därefter bildar en fastighet, så kommer de belastande 

avtalsrättigheterna för respektive ingående fastighet att belasta hela den nybildade 

fastigheten.  

Avstyckning, härskande fastighet (jfr. F i figur 4) 

Avtalsservitutet följer marken enligt 2:5 FBL. I de fall det bara är styckningslotten 

som kommer ha nytta av servitutet blir det enbart styckningslotten som rättigheten 

gäller till förmån för (2:5 FBL). I annat fall kommer servitutet enbart gälla till 

förmån för stamfastigheten och inte för styckningslotten (10:4 2 st. FBL). 

Klyvning, härskande fastighet (jfr. F i figur 4) 

När en fastighet klyvs kommer avtalsservitutet att gälla till förmån för samtliga 

klyvningslotter enligt 11:5 FBL. I det fall det bara är en viss klyvningslott som 

kommer ha nytta av servitutet gäller bestämmelsen i 2:5 FBL att rättigheten följer 

marken och det blir i sådant fall enbart den klyvningslotten som avtalsservitutet 

gäller till förmån för. 
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Fastighetsreglering, härskande fastighet (jfr. F i figur 4) 

Enligt 7:12 FBL gäller bestämmelsen i 2:5 FBL vid fastighetsreglering och 

avtalsservitutet fortsätter att gälla till förmån för den härskande fastigheten. Om 

servitutet enbart är till nytta för ett visst markområde, och detta område överförs 

till en annan fastighet, så kommer avtalsservitutet att gälla till förmån för den 

fastighet som marken överförs till (2:5 FBL).  

Sammanläggning, härskande fastighet (jfr. F i figur 4) 

Bestämmelsen i 12:7 FBL ska enligt Lantmäteriet (2017) tolkas som att om två 

fastigheter sammanläggs och därefter bildar en fastighet, så kommer de avtalsservitut 

som gäller till förmån för respektive ingående fastighet att gälla till förmån för hela 

den nybildade fastigheten. 

4.1.4 Expropriation 

Expropriation innebär att en fastighet tas i anspråk med tvång enligt 1:1 ExpL. 

Expropriation är ett av undantagen från den starka äganderätten enligt 2:15 

regeringsformen (SFS 1974:152). När en fastighet exproprieras upphör de 

avtalsrättigheter som belastar fastigheten (jfr. L i figur 4) enligt 1:3 Expl. En 

avtalsrättighet kan fortsätta att gälla om särskilt beslut fattas därom (1:3 Expl). Ett 

avtalsservitut som gäller till förmån för en fastighet (jfr. F i figur 4) som 

exproprieras fortsätter att gälla till förmån för fastigheten efter expropriationen 

(Flodin, 2014). För en mer utförlig beskrivning kring expropriation hänvisas till 

Flodin (2014) kapitel 6.8 samt Sjödin, Ekbäck, Kalbro och Norell (2011). 

4.2 Resultat beträffande inventering i fastighetsregistret 

och granskning av avtalsrättigheter 

Resultatet ger tillsammans med resultatet av intervjuerna (jfr. avsnitt 4.3) svar på 

den andra frågeställningen, Vilka inskrivna avtalsrättigheter berör Gävle kommun och hur 

hanterar kommunen dessa i och med förnyelsekravet? I avsnitt 4.2.1 redovisas det totala 

antalet inskrivna avtalsrättigheter som berör Gävle kommuns och de kommunala 

bolagens fastigheter. Därefter visas i avsnitt 4.2.2 granskningen av de nyttjanderätter 

som belastar de kommunala fastigheterna. Slutligen redovisas i avsnitt 4.2.3 

resultatet av den granskning och bedömning som gjorts av de inskrivna 

avtalsrättigheter som berör Gavlefastigheter AB:s fastigheter.  

4.2.1 Avtalsrättigheter som berörs av förnyelsekravet 

Resultatet av inventeringen presenteras här som en sammanställning i diagramform 

över samtliga avtalsrättigheter inskrivna den 1 juli 1968 eller tidigare som belastar 

och gäller till förmån för Gävle kommun och de kommunala bolagens fastigheter 

(figur 5). Diagram som visar de enskilda förhållandena för Gävle kommun och 
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respektive bolag redovisas i bilaga C. För att förenkla framställningen, har 

ändamålen för diagrammet i figur 5 klassificerats utifrån det inskrivna ändamålets 

huvudsakliga karaktär (jfr. bilaga B där klassificeringen av de olika ändamålen 

framgår). Exempelvis har de inskrivna ändamålen elledning, VA-ledning, kulvert 

med flera klassats som ”Ledning/ kulvert”. I bilaga D återfinns en sammanställning 

som visar de inskrivna ändamålen innan klassificeringen.   

 

 

 

Inventeringen visar att Gävle kommun och bolagen sammantaget har 306 fastigheter 

med inskrivna avtalsrättigheter från den 1 juli 1968 eller tidigare. Totalt finns 1 409 

inskrivna avtalsrättigheter (figur 5) som kommer att tas bort ur fastighetsregistret 

om förnyelse inte söks. I hur många fall, av de 1 409 fallen, som kommunen eller 

bolagets fastigheter är last- eller förmånsfastigheter framgår av figur 6. 3 048 

stycken av de kommunala fastigheterna är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1 juli 

1968 eller tidigare. Det totala antalet fastigheter är 3 354 stycken. 

 

Figur 6. Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivna avtalsrättigheter, inskrivna den 1 juli 

1968 eller tidigare, som gäller till förmån eller belastar kommunens eller bolagens fastigheter. (Figur: D. 

Berggren, april 2017). 
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(Figur: D. Berggren, april 2017).  
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Tabell 1. Tabellen visar hur många inskrivningar det finns i Gavlefastigheter AB:s fastigheter och vilka inskrivningar som kan 

behöva förnyas. (Tabell: D. Berggren, april 2017). 

 

Figur 6 visar att 908 inskrivna avtalsservitut gäller till förmån för de kommunala 

fastigheterna. 382 inskrivna avtalsservitut respektive 114 nyttjanderätter belastar de 

kommunala fastigheterna. Tre av de inskrivna avtalsservituten både belastar och 

gäller till förmån de fastigheterna som servitutet är inskrivet i.    

4.2.2 Granskning av inskrivna nyttjanderätter i de kommunala 

fastigheterna 

För nyttjanderätter gäller en maximal upplåtelsetid på 50 år om förlängningsklausul 

saknas (7 kap. 5 & 7 §§ JB). När nyttjanderättstiden har passerats upphör 

nyttjanderätten att vara bindande mellan parterna (7:5 JB). Efter en genomgång av 

upplåtelseavtalen för de 114 inskrivna nyttjanderätterna som belastar de kommunala 

fastigheterna blev resultatet att samtliga avtal saknade en förlängningsklausul. Dock 

var ett av avtalen upplåtet till förmån för person under nyttjanderättshavarens 

livstid, med hänsyn till att avtalet var inskrivet år 1949 och nyttjanderättshavarens 

dåvarande ålder, bedömdes avtalet vara onyttigt eftersom nyttjanderättshavaren 

förmodades vara avliden. Vidare utredning krävs emellertid kring det sistnämnda 

avtalet. Eftersom de nyttjanderätter som undersökts har skrivits in den 1 juli 1968 

eller tidigare så innebär det att 113 stycken av de 114 inskrivna nyttjanderätter som 

belastar de kommunala fastigheterna upphör att gälla och kommer att vara onyttiga 

senast den 31 december 2018. Således är bedömningen att förnyelse i vart fall inte 

behöver sökas för 113 av de 114 inskrivna nyttjanderätterna.  

4.2.3 Undersökning av avtalsrättigheter för Gavlefastigheter AB 

I tabell 1 nedan redovisas den bedömning angående förnyelse som gjorts för de 

tjugoåtta inskrivna avtalsrättigheterna som berör Gavlefastigheter AB:s fastigheter 

(jfr. figur C1 och C2 i bilaga C). Tabellen visar i kolumn ett och två antalet 

inskrivningar för ett visst inskrivet ändamål. Ändamålet värmecentral avser de 

inskrivna ändamålen ”förbud värmecentral mm”, ”Tillträde mm” och ”Värmecentral 

mm”. I kolumn tre och fyra framgår ifall rekommendationen är att inskrivningen bör 

förnyas eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

Ändamål Antal inskrivningar Bör förnyas (antal) Bör ej förnyas (antal) 

Värmecentral  6 0 6 
Nyttjanderätt, tele 3 0 3 
Kraftledning 9 0 9 
Vattenledning  4 2 2 
Dräneringsledning 2 0 2 
Villa mm 1 1 1 
Väg 1 0 1 
Skogsröjning 1 0 1 
Strandremsa 1 0 1 
Summa antal 28 2 26 
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Av tabell 1 framgår att av tjugoåtta avtalsrättigheter bedöms två stycken vara 

aktuella och bedömningen är att förnyelse bör sökas för dessa. Resterande 

inskrivningar bedöms vara inaktuella och bedömningen är att de inte behöver 

förnyas. 

4.3 Resultat av intervjuer  

I det här kapitlet presenteras resultatet av de intervjuer som hållits med ansvariga för 

fastighetsfrågor inom Gävle kommun och de kommunala bolagen. Resultatet 

besvarar, tillsammans med resultatet av inventeringen (jfr. avsnitt 4.2), den andra 

frågeställningen Vilka inskrivna avtalsrättigheter berör Gävle kommun och hur hanterar 

kommunen dessa i och med förnyelsekravet. Resultatet har här sammanställts efter ett 

antal teman som bygger på de erhållna intervjusvaren, frågorna och svaren som 

respektive tema baseras på anges inom parentes bredvid respektive rubrik (jfr. bilaga 

A, intervjuguide). För att underlätta framställningen har initialerna i 

respondenternas förnamn använts, fullständigt namn och fastighetsägare framgår av 

tabell 2. 

Tabell 2. Tabellen visar vilken eller vilka respondenter som besvarade intervjufrågorna för respektive 

fastighetsägare. (Tabell: D. Berggren, april 2017).  

Fastighetsägare Respondenter Kommentar 

Gävle kommun (GK) 
Intervjudatum: 7 april 
2017 

Dan Ageborn (DA) 
Kommunjurist 
Christina Lindström (CL)  
Exploateringsingenjör 

DA närvarade fråga 4 och 4.1. 

AB Gavlegårdarna 
(GG) 
Intervjudatum: 12 april 
2017 

Lars Bergmark (LB)  
Affärsutvecklare 
Håkan Wesström (HW)   
Energiansvarig 

 
 
HW närvarade fråga 1 till 6. 

Gävle Vatten AB (GV) 
Intervjudatum: 19 april 
2017 

Charlotta Kolmodin 
Holmberg (CKH) 
Miljöingenjör 
Max Mikaelsson (MM) 
Praktikant, lantmäteri.stud. 
Johanna Sollengren (JS) 
Jurist 

 
 
 
MM närvarade som åhörare och inte som 
respondent.  
 

 
Gavlefastigheter AB 
(GF) 
Intervjudatum: 21 april 
2017 

Annie Larsson 
Tillförordnad fastighetschef 
Cecilia Öhlén 
Fastighetschef 

 

Gävle Energi AB (GE) 
Ingen intervju hölls, se 
”kommentar” 

Thorbjörn Bengtsson (TB)  
Projektchef, Infraservice 

Svar från GE har erhållits beträffande fråga 
1 och 5, vilket skett via e-post från TB. 

 

Hur kommer de avtalsrättigheter som berörs av förnyelsekravet 

hanteras? (fråga 1, 2, 3 & 5)  

Respondenterna för GG och GE uppger att de har tillräckliga resurser och utifrån 

författarens inventering kommer att gå igenom både de rättigheter som belastar (GE 

har enbart förmånsfastigheter) och som gäller till förmån för bolagens fastigheter, 
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därefter söks förnyelse. Enligt CÖ kommer GF att projektanställa en resurs som 

kommer att utreda de inskrivna rättigheterna som gäller till förmån och belastar 

GF:s fastigheter med stöd av den utredning som gjorts i föreliggande 

examensarbete. Därefter förnyas de inskrivningar som är aktuella. GV kommer 

troligen gå igenom de rättigheter som gäller till förmån och den rättighet som 

belastar GV:s fastigheter varefter förnyelse söks. GV kan inte genomföra 

utredningen med ordinarie personal, varför medel med stor sannolikhet kommer 

avsättas för en projektanställning.  

GK kommer troligen gå igenom samtliga rättigheter, men CL uppger att det är 

möjligt att GK enbart granskar de rättigheter som gäller till förmån för GK:s 

fastigheter med hänsyn till brist på personalresurser. De rättigheter som belastar 

GK:s fastigheter kommer i sådant fall att undantas från utredningen och ingen 

förnyelse söks för dess från GK:s sida. CL utesluter inte heller alternativet att 

förnyelse söks för samtliga inskrivningar som berörs, utan att någon utredning görs 

för vilka inskrivningar som fortfarande är aktuella. Ingen av respondenterna uppger 

att alternativet att inte söka någon förnyelse överhuvudtaget är ett tänkbart 

alternativ för deras organisation. Samtliga respondenter anser att den inventering 

och den sammanställning som författaren gjort kommer att underlätta arbetet med 

förnyelsekravet.  

För GG anser HW och LB att merparten av de inskrivna avtalsservituten för 

värmecentral kan betraktas som onyttiga, eftersom att exempelvis oljeeldning via 

värmecentraler i stort sett har upphört till förmån för fjärrvärme eller andra 

uppvärmningsformer för GG:s byggnader. För GV uppges att det relativt snabbt, via 

ledningskartor, går att se om ett vattenledningsservitut som gäller till förmån för 

GV:s fastigheter fortfarande är aktuellt. Däremot kan bedömning om förnyelse bör 

sökas ta längre tid eftersom GV kommer behöva avgöra om ledningsrätt bör sökas 

istället för att förnya en inskrivning för vattenledningsservitut enligt JS.  

Ingen av respondenterna uppger att deras organisation har möjlighet att bevaka 

eventuellt oinskrivna rättigheter (jfr. de olika situationerna i avsnitt 4.1). Dock 

anser CL och LB att det borde vara möjligt att bevaka sådana rättigheter i fall den 

egna organisationen överlåter en fastighet och upplåtelseavtalet för den oinskrivna 

rättigheten finns i organisationens arkiv, på så sätt kan rättigheten förbehållas vid en 

överlåtelse.  

Hur behandlas nyttjanderätter som gäller till förmån för Gävle kommun 

eller de kommunala bolagen? (fråga 4 och 4.1)  

Samtliga respondenter uppger att det inte finns någon förteckning över de fall då 

den egna organisationen är nyttjanderättshavare. Respondenterna uppger även att de 

är osäkra på att om den egna organisationen överhuvudtaget är nyttjanderättshavare i 
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något av de fall som berörs av förnyelsekravet. Om det finns några inskrivna 

nyttjanderätter som gäller till förmån för organisationen så anser respondenterna att 

det i princip är omöjligt att i så fall ta reda på vilka fastigheter som organisationen 

har en nyttjanderätt till. JS uppger att GV överhuvudtaget inte kommer utreda om 

GV är nyttjanderättshavare i något av de fall som berörs. JS är dessutom osäker på 

hur eventuella nyttjanderätter ska behandlas eftersom GV bolagiserades år 2008 från 

GK, eventuella nyttjanderätter skulle således gälla till förmån för GK medan GV nu 

är ledningsägare. Om inte nyttjanderättsavtalet har omförhandlats så torde inte GV 

ha någon nyttjanderätt att ha ledningar inom dessa områden enligt JS. 

Samtliga respondenter anser att det skulle underlätta om nyttjanderättshavarens 

namn samt person- eller organisationsnummer antecknades i fastighetsregistret, på 

motsvarande sätt som för ledningsrätter upplåtna till förmån för person. Det skulle 

förenkla hanteringen av eventuella nyttjanderätter som organisationen har, både i 

och med förnyelsekravet men också vad gäller den framtida hanteringen av 

nyttjanderätter.  

Hur har möjligheten att döda inaktuella inskrivningar enligt 23:6 JB 

tillämpats? (fråga 6) 

GK har tillämpat dödningsmöjligheten tidigare, men inte något av bolagen. Skälen 

till att dödning inte förekommit bland bolagen är dels för att möjligheten alla gånger 

inte varit känd hos respondenterna och dels eftersom att respondenterna uppger att 

de inte har gjort någon inventering i fastighetsregistret över vilka inskrivningar som 

inte används och som i förekommande fall hade kunnat dödats.  

Hur har informationen om förnyelsekravet erhållits? (fråga 7)  

Information om förnyelsekravet har erhållits från Lantmäterimyndigheten i Gävle 

kommun och genom föreliggande examensarbete. Några av respondenterna har 

dessutom mottagit information från SKL. Ingen av respondenterna uppger att de har 

nåtts av någon information direkt eller indirekt från Lantmäteriet, förutom JS som 

blev uppmärksammad på förnyelsekravet på annat sätt och därefter på eget initiativ 

besökte Lantmäteriets hemsida för att erhålla ytterligare information om 

förnyelsekravet. 

Hur arbetar kollegor i andra kommuner med förnyelsekravet? (fråga 8) 

Några av respondenterna har tagit upp frågan om förnyelsekravet med kollegor i 

andra kommuner, ingen av respondenterna uppger att de från kollegorna uppgivits 

att det finns någon plan på hur de ska arbeta med förnyelsekravet. LB befarar att 

andra kommunala bolag kanske inte prioriterar förnyelsekravet så högt, vilket i sin 

tur skulle kunna innebära att de anmäler förnyelse för samtliga berörda inskrivningar 

utan att utreda vilka inskrivna avtalsrättigheterna som är aktuella enligt LB.  
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Kommer förnyelselagen underlätta hanteringen av fastigheter och 

avtalsrättigheter? (fråga 9)  

CÖ och AL anser att förnyelsekravet inte kommer underlätta bolagets 

fastighetshantering, mer resurser kommer läggas ner på att utreda 

avtalsrättigheterna än värdet av ett mer aktuellt fastighetsregister. Övriga 

respondenter har av författaren noterats haft svårigheter att se någon direkt positiv 

effekt av förnyelselagen beträffande organisationens fastighetshantering. Flera av 

respondenterna anser ändå att de tack vare att flera inskrivningar troligtvis kommer 

att tas bort ur fastighetsregistret,  så kommer respondenternas organisationer kunna 

få lägre förrättningskostnader vid kommande lantmäteriförrättningar. Några av 

respondenterna uppger även att färre onyttiga inskrivningar som måste utredas i 

samband med fastighetsöverlåtelser, innebär en tidsbesparing för deras organisation. 
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5 Diskussion  

I kapitlet diskuteras arbetets metoder och det resultat som härrör från dessa. 

Resultaten diskuteras även utifrån vad som framgått i teorikapitlet. Kapitlet inleds 

med en diskussion kring de valda metoderna (5.1), därefter diskuteras resultatet av 

inventeringen (5.2) varefter arbetets frågeställningar diskuteras i två avsnitt (5.3 & 

5.4). Vidare diskuteras om förnyelselagen är en möjlighet eller ett hot (5.5) och 

kapitlet avslutas med en diskussion om arbetets påverkan på hållbar utveckling (5.6). 

5.1 Metod 

I studien har tre metoder använts för att erhålla svar på arbetets frågeställningar. 

Intervjuer och juridisk metod är välbeprövade metoder med god förankring i den 

vetenskapliga litteraturen. Beträffande inventeringen i fastighetsregistret och 

bedömningen av avtalsrättigheternas aktualitet så har metoden inte direkt något stöd 

i litteraturen, utan metoden utarbetades av författaren i samråd med 

Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun.  

Beträffande intervjuerna och inventeringen har det i några fall varit svårt att erhålla 

svar angående hur kommunen eller bolagen kommer arbeta i och med 

förnyelselagen. En av orsakerna till det, vilket arbetet även kan kritiseras för, är att 

examensarbetet påbörjades för tidigt, vårterminen 2017 med drygt ett och ett halvt 

år kvar tills sista dag för förnyelse. Samtidigt bör detta ses i ljuset av att en 

fastighetsägare med ett större antal inskrivna rättigheter, enligt författarens mening, 

behöver vara ute i god tid för att undersöka de rättigheter som berörs. Ett 

tankeexempel är Gävle Vatten AB med 540 inskrivningar som riskerar att tas bort ur 

fastighetsregistret. Mot bakgrund av vad som framgått av tidigare studier (jfr. avsnitt 

2.3.1) så tar det cirka en timme att utreda en rättighets aktualitet, vilket kan 

bekräftas av författarens personliga erfarenheter. Det ger en arbetstid på cirka 540 

timmar effektiv arbetstid eller 1 409 arbetstimmar totalt för samtliga 1 409 

inskrivna rättigheter i de kommunala fastigheterna. Utifrån detta resonemang 

framstår det kanske inte som alltför god tid att påbörja arbetet med förnyelsekravet 

ett och ett halvt år före sista dag för förnyelse, speciellt inte med tanke på den brist 

på personal och därmed utredningsresurser som flera av respondenter ger uttryck 

för i de intervjuer som hållits.  

Som tidigare nämnts avböjde Gävle Energi AB att delta i intervjun, bolaget har dock 

besvarat några frågor skriftligen. Det hade visserligen varit värdefullt för resultatet 

att erhålla intervjusvar även från Gävle Energi AB. Samtidigt bedömdes det faktum 

att Gävle Energi AB inte deltog, i kombination med att samtliga andra intervjuer 

genomfördes och att vissa uppgifter ändå erhölls via e-post från Gävle Energi AB, 

inte påverka resultat av intervjuerna i någon större mån. 
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Den juridiska metoden kan kritiseras för att kapitlet, om när en oinskriven 

avtalsrättighet riskerar att upphöra, är något knapphändigt. Syftet med den juridiska 

metoden var emellertid inte att ge någon uttömmande beskrivning, utan snarare 

uppmärksamma de fall då en oinskriven avtalsrättighet kan upphöra om förnyelse 

inte söks.  

5.2 Vad händer med oinskrivna avtalsrättigheter?  

Huvudprincipen utifrån resultatet är att det inte sker någon förändring om en 

avtalsrättighet blir oinskriven. Avtalsrättigheten fortsätter att gälla på samma sätt 

som när den var inskriven. Resultat av den juridiska metoden visar dock att 

rättigheten kan få ett sämre skydd än en inskriven rättighet och den kan upphöra 

gälla i vissa fall om den inte bevakas av rättighetshavaren eller lastfastighetens ägare. 

Fastighetsöverlåtelse 

Vid fastighetsöverlåtelse av en kommunal fastighet har det framkommit, att både 

kommunen och AB Gavlegårdarna genom att de har arkiv med upplåtelseavtal för 

rättigheter som gäller till förmån eller belastar de egna fastigheterna, teoretiskt sett 

kan förbehålla oinskrivna rättigheter vid en försäljning. Detta skulle kunna bli 

aktuellt om Gävle kommun agerar enligt alternativet att enbart utreda och söka 

förnyelse för rättigheter som gäller till förmån för kommunens fastigheter.  

Beträffande oinskrivna rättigheter som gäller till förmån för de kommunala 

fastigheterna så är avtalsrättighetens bestånd avhängigt att den tjänande fastighetens 

ägare förbehåller den oinskrivna rättigheten vid en fastighetsöverlåtelse eller att 

fastighetsförvärvaren är i ond tro om upplåtelsen. Av resultatet framgår att kraven 

för god tro ställs tämligen högt (jfr. avsnitt 4.1.1) och att en oinskriven 

avtalsrättighet fortsätter gälla därav trots avsaknad av förbehåll. Just 

rörledningsservitut pekas dock ut som en sådan rättighet som löper stor risk att 

upphöra eftersom en fastighetsförvärvare kan anses vara i god tro om en sådan 

upplåtelses existens. Med beaktande av att majoriteten, 843 av 1 409 inskrivna 

rättigheter i de kommunala fastigheterna avser underjordiska ledningar/kulvertar 

finns det således, generellt sett, en påtaglig risk för att dessa rättigheter upphör att 

gälla när en fastighet överlåts om förnyelse inte sökts för inskrivningen och förbehåll 

för rättigheten inte görs i samband med överlåtelsen av den tjänande fastigheten.  

Fastighetsbildning, expropriation och exekutiv aktion  

Av resultat från den juridiska metoden framgår att en oinskriven avtalsrättighet 

består vid fastighetsbildning även om den inte beaktas vid en lantmäteriförrättning, 

undantaget är fastighetsreglering där en belastnings fortsatta bestånd i ett överfört 

markområde är avhängigt ett yrkande om att rättigheten ska förordnas. Likaså är en 

belastnings fortsatta bestånd vid expropriation beroende av ett särskilt beslut. Vid 

exekutiv aktion är rättighetens eventuella fortsatta bestånd beroende av att 
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Tabell 3. Tabellen visar sådana inskrivna ändamål som generellt sett bedöms vara onyttiga, jämfört med motsvarande 

antal ändamål i de kommunala fastigheterna (Tabell: D. Berggren, april 2017). 

rättighetshavaren bevakar rättigheten, genom att anmäla den vid ett 

bevakningssammanträde hos kronofogdemyndigheten. I sammanhanget kan även 

påpekas att en oinskriven avtalsrättighet, om den överhuvudtaget anmäls vid ett 

bevakningssammanträde, hamnar sist i sakägarförteckningen och därmed blir 

sannolikheten låg att rättigheten kommer fortsätta att gälla mot den nya ägaren.  

Allmänt för inskrivningar som berör de kommunala fastigheterna 

Förutsatt att inte lastfastighetens ägare eller någon annan uppmärksammar en 

oinskriven rättighet, så uppger samtliga respondenterna i intervjuerna att deras 

organisation inte har någon möjlighet att bevaka sådana oinskrivna rättigheter som 

gäller till förmån för organisationens fastigheter. I de nämnda fallen föreligger 

således en betydande risk för rättsförlust om oinskrivna rättigheter som är aktuella 

tas bort ur fastighetsregistret. Därför är en stark rekommendation från författaren 

att förnyelse söks för de inskrivningar som motsvarar aktuella avtalsrättigheter.  

5.3 Inventeringen och granskningen av avtalsrättigheter 

Inventeringen visar att det totalt finns 1 409 inskrivna avtalsrättigheter som berör de 

kommunala fastigheterna. I avsnitt 2.4 framgår att rättigheterna som redovisas i den 

vänstra kolumnen i tabell 3 är sådana rättigheter som vanligtvis kan anses som 

onyttiga. I den högra kolumnen visas hur många av inskrivningarna i de kommunala 

fastigheterna som motsvarar ändamålen i den vänstra kolumnen och som således 

generellt sett kan ses som onyttiga.   

 

Exempel på inskrivna ändamål som kan 
vara onyttiga (jfr. avsnitt 2.4) 

Motsvarande antal inskrivningar i Gävle kommun 
och de kommunala bolagens fastigheter 

Kraftledningsservitut                                   56 
Nyttjanderätt                                114 
Villaservitut                                 119 
Summa                                289 

 

En generell bedömning enligt ovan kan inte ligga till grund för en bedömning om en 

inskrivning är onyttig eller inte. Men det kan ge en fingervisning. För att kunna göra 

en bedömning om förnyelse bör sökas behöver avtalet bakom varje inskriven 

avtalsrättighet granskas. Det kan utifrån resultatet i avsnitt 4.2.2 konstateras att den 

generella bedömningen stämmer väl vad gäller nyttjanderätter. Av resultatet 

framgår att 113 av de inskrivna nyttjanderätterna kommer att upphöra att gälla och 

bli onyttiga senast den 31 december 2018.  

En jämförelse mellan tabell 3 och resultatet av de granskade avtalen för 

inskrivningarna i Gavlefastigheter AB:s fastigheter (jfr. avsnitt 4.2.3 tabell 1) tyder 

på att den generella bedömningen även här tycks stämma. Av nio inskrivna 
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kraftledningsservitut bedömdes alla nio vara onyttiga. Därutöver bedömdes det 

inskrivna villaservitutet vara onyttigt. Även om det inte kan läggas till grund för 

bedömningen av aktualiteten hos övriga inskrivningar i de kommunala fastigheterna, 

så är det intressant att notera att endast två av de tjugoåtta inskrivna rättigheterna i 

Gavlefastigheter AB:s fastigheter bedömdes vara aktuella och bör förnyas.  

Utöver detta har det i intervju med AB Gavlegårdarna framgått att de inskrivningar 

som avser värmecentral i samtliga fall förmodligen är onyttiga, eftersom dessa 

värmecentraler troligen har ersatts av modernare former av uppvärmning som 

exempelvis fjärrvärme. Överförs detta resonemang till det totala antalet 

inskrivningar i de kommunala fastigheterna kan troligen en stor del av de 180 

inskrivningarna som avser värmecentral förpassas till kategorin onyttiga 

inskrivningar. Ett överslag gör då att cirka 469 (180 + 289) inskrivningar generellt 

kan ses som onyttiga, även om en vidare individuell bedömning krävs av varje avtal.    

Dödning av inskrivningar 

För Gävle kommun har uppgetts att kommunen dödar de inskrivningar som 

upptäcks vara inaktuella. Däremot har dödning inte förekommit hos de kommunala 

bolagen, bland annat hänfört till bristande kännedom om dödningsmöjligheten. Det 

är något som bekräftar vad som sägs i avsnitt 2.2.4 beträffande dödning. Om 

onyttiga inskrivningar dödas bidrar det till ett aktuellare fastighetsregister. Beroende 

på hur utbrett dödningsförfarandet har varit så skulle det i sin tur tyda på att de 

inskrivningar som finns i Gävle kommuns fastigheter till större del är aktuella 

jämfört med om dödning inte förkommit överhuvudtaget.  

Avkomsträtter 

Det kan noteras att inga avkomsträtter upptäcktes i inventeringen som belastade de 

kommunala fastigheterna. Inga avkomsträtter gäller heller till förmån för 

kommunen eller bolagen. Det senare kan förklaras med att avkomsträtter enbart kan 

upplåtas till förmån för fysiska personer.   

5.4 Hur hanteras förnyelsekravet av Gävle kommun? 

Resultatet av intervjuerna visar att tre av de tillfrågade bolagen vet hur de ska agera i 

och med förnyelsekravet. För Gävle Vatten AB och Gävle kommun finns ännu inget 

beslut. Det kan visserligen hänföras till att det, när intervjuerna hölls, var mer än ett 

och ett halvt år kvar till sista datum för förnyelse (jfr. dock resonemang i avsnitt 

5.1). De flesta av respondenterna uppger att deras organisation kommer att utreda 

vilka inskrivna rättigheter som är aktuella och därefter söka förnyelse. Gävle 

kommun kan eventuellt på grund av bristande resurser komma att enbart utreda 

inskrivna avtalsservitut som gäller till förmån för kommunens fastigheter alternativt 

förnya samtliga avtalsrättigheter utan någon bedömning av vilka avtalsrättigheter 

som är aktuella. En konsekvens av det senare skulle bli att lagens syfte faller, genom 
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att förhållandet efter den 31 december 2018 kommer vara detsamma som innan i 

fastighetsregistret. De onyttiga inskrivningarna kvarstår.  

Som skäl för att respondenterna är osäkra på om deras organisation kommer utreda 

vilka avtalsrättigheter som är aktuella, har uppgetts det stora utredningsarbete som 

kommer krävas och bristen på sådana utredningsresurser. Med det i beaktande är det 

intressant att de flesta av respondenterna uppger att de anser att förnyelsekravet kan 

innebära ett mer tillförlitligt fastighetsregister, samtidigt har författaren vid 

intervjuerna upplevt att respondenterna har svårigheter att se någon direkt nytta av 

förnyelsekravet speciellt med hänsyn till den relativt stora arbetsbörda som en 

genomgång av de berörda avtalsrättigheterna kommer innebära för respondenternas 

organisation. Det är intressant mot bakgrund av de åsikter som framförts om 

förnyelsekravet (jfr. avsnitt 2.6) där det i flera yttrande påpekas att just 

utredningsarbetet kommer bli alltför betungande.  

Branchorganisationen Svensk Energi befarade att flera av deras medlemmar kommer 

att söka förnyelse för samtliga avtalsrättigheter som berörs av förnyelsekravet med 

anledning av detta, vilket är något även Lars Bergmark (AB Gavlegårdarna) befarar 

kan komma att ske hos andra bostadsbolag. Trots att flera av Gävle kommuns bolag 

står inför ett tämligen stort utredningsarbete, så kommer bolagen att undersöka de 

rättigheter som berörs innan förnyelse söks. Därför torde den nämnda farhågan 

kunna avfärdas vad gäller bolagen och troligen också vad gäller kommunen. Det är i 

det här sammanhanget värt att påminna om utredaren till Ds 2010:43 bedömde att 

olägenheterna, särskilt med avseende på det utredningsarbete som skulle krävas, 

överstiger de fördelar som ett förnyelsekrav innebär och att utredaren med 

anledning därav föreslog att förnyelsekravet inte skulle införas (Ds 2010:43). 

Gävle kommunen och bolagen som nyttjanderättshavare 

Nyttjanderättshavare antecknas inte i fastighetsregistret vilket gör att det inte går att 

söka fram de fall kommunen och dess bolag är nyttjanderättshavare. Varken 

kommunen eller något av bolagen har någon egen förteckning över när 

organisationen är nyttjanderättshavare. Det innebär att det kommer bli 

problematiskt att undersöka vilka nyttjanderätter som riskerar att tas bort ur 

fastighetsregistret, några av respondenterna uppger även att deras organisation 

överhuvudtaget inte kommer att undersöka sådana nyttjanderätter. Det skulle i så 

fall kunna medföra risk för rättsförlust om aktuella nyttjanderätter tas bort ur 

fastighetsregistret till följd av förnyelsekravet. Emellertid kommer de 

nyttjanderättsavtal som saknar förlängningsklausul i vilket fall att upphöra att gälla, 

så risken för rättsförlust ska samtidigt inte överdrivas i detta avseende. Däremot  

kanske kännedom om dessa avtal i vissa fall hade lett till att ett nytt avtal skulle ha 

träffats, en möjlighet som här går förlorad om avtalen inte känns vid. Den bristande 

kännedomen om nyttjanderätter skulle också kunna ha en mer trivial förklaring, det 
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kanske helt enkelt inte finns några inskrivna nyttjanderätter som gäller till förmån 

för bolagen eller kommunen. 

Vad Johanna Sollengren (Gävle Vatten AB) anför beträffande nyttjanderätter är 

också av intresse i sammanhanget. Eventuella nyttjanderätter ingångna före den 1 

juli 1968 är troligtvis upplåtna med Gävle kommun som nyttjanderättshavare. 

Frågan är då, om exempelvis Gävle Vatten efter bolagisering från kommunen, har 

någon rättighet att ha ledningar inom ett område där en eventuell nyttjanderätt är 

upplåten till förmån för Gävle kommun, men ledningarna ägs av bolaget?  

Erhållen information om förnyelsekravet 

En intressant notering är att samtliga respondenter uppger att de inte har nåtts av 

någon information om förnyelsekravet från Lantmäteriet. Den information som 

erhållits är via utskick från Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun, i något fall 

från SKL samt via föreliggande examensarbete. Med anledning av det, kan de 

farhågor om att förnyelsekravet skulle förbises på grund av bristande kännedom om 

kravet (jfr. avsnitt 2.6), till viss del besannas. Detta eftersom respondenterna i vart 

fall vid intervjutillfällena inte nåtts av någon information om förnyelsekravet från 

Lantmäteriet, som ändå torde vara den primära informationskällan angående 

förnyelsekravet. Även om det återstår drygt ett och ett halvt år tills sista dag för 

förnyelse så bör, med tanke på andra fastighetsägare och rättighetshavare (jfr. 

diskussion i avsnitt 5.1), Lantmäteriet kanske se över hur informationen kring 

förnyelselagen förmedlas. I sammanhanget kan det vara intressant att påminnas att, 

sett till riket, så har per den 31 mars 2017 enbart fem procent av de inskrivna 

avtalsservituten förnyats, i Gävle kommun är siffran nere på en procent (jfr. avsnitt 

1.1). Att förnyelselagens syfte skulle falla, bör enligt författarens mening, inte kunna 

hänföras till att de som berörs inte har nåtts av information om förnyelsekravet. Det 

är inte utan att författaren undrar hur det ser ut i andra kommuner, hos större 

fastighetsägare och bland privata fastighetsägare, känner de till förnyelsekravet?  

5.5 Är förnyelselagen en möjlighet eller ett hot 

beträffande Gävle kommun?  

Utifrån den teoretiska bakgrunden har det framförts att det verkliga hotet bland 

större fastighetsägare snarare är att förnyelse söks för samtliga berörda 

inskrivningar, snarare än hotet om rättsförlust för att förnyelsekravet förbises. Hotet 

om att förnyelse söks för samtliga berörda inskrivningar i Gävle kommun och de 

kommunala bolagen förefaller som tämligen lågt, även om kommunen inte utesluter 

alternativet. Gävle kommun och dess bolag är informerad om förnyelsekravet, 

således får hotet om att förnyelsekravet skulle förbises anses vara undanröjt.  

Förnyelselagens möjlighet kan ses ur två perspektiv, dels möjligheten att lagens syfte 

uppnås och dels möjligheten till en kostnadseffektivare fastighetshantering. 
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Figur 7. Figuren visar hur förnyelsekravet och föreliggande examensarbete kan bidra till ökad ekonomisk hållbarhet. 

(Figur: D. Berggren, maj 2017). 

Angående Gävle kommun och dess bolag tycks förnyelselagen ändå vara en 

möjlighet ur det första perspektivet, lagens syfte kommer att uppfyllas möjligen med 

undantag för Gävle kommun. Beträffande effektivare fastighetshantering framstår 

det som något mer tveksamt om förnyelselagen innebär en möjlighet, med hänsyn 

till den relativt stora arbetsbörda som en genomgång av de berörda 

avtalsrättigheterna kräver. Ur ett mer långsiktigt perspektiv så kan, i 

överenstämmelse med vad respondenterna anger, ett mer aktuellt fastighetsregister 

vara positivt, och därmed innebära en möjlighet, på så sätt att framtida arbete och 

kostnader vid fastighetsöverlåtelser och lantmäteriförrättningar kan minska.  

Avslutningsvis, med hänsyn till det ovan anförda, går det att konstatera att 

förnyelselagen förefaller vara en möjlighet och inte ett hot vad anbelangar Gävle 

kommun och de kommunala bolagen. Huruvida förnyelselagen är en möjlighet eller 

hot i resten av Sverige, går inte att uttala sig om efter det här arbetet utan det får 

framtida studier utvisa. Emellertid ställer sig författaren, utifrån vad som 

framkommit i examensarbetet, orolig till att förnyelsekravet i flera fall kan riskera 

att förbises alternativt att förnyelse söks för inaktuella inskrivningar med de 

konsekvenser som det medför. 

5.6 Examensarbetets bidrag till hållbar utveckling 

Ekonomisk hållbarhet handlar bland annat om att använda ekonomiska resurser på 

ett effektivt och ansvarsfullt sätt (Johansson, 2012). Ur ett ekonomiskt 

hållbarhetsperspektiv torde det vara viktigt att fastighetsregistret är korrekt och att 

inte onödiga förrättningskostnader uppkommer för att utreda om en avtalsrättighet 

är aktuell. Den inventering av inskrivningar som gjorts har uppgetts komma att 

förenkla kommunens arbete med förnyelsekravet. Även om en utredning 

beträffande vilka rättigheter som behöver förnyas innebär en hög engångskostnad, så 

kommer ett mer tillförlitligt fastighetsregister bidra till kostnadseffektivare 

lantmäteriförrättningar och fastighetsöverlåtelser (figur 7). Det gäller både 

kommunens egna fastigheter och för de fastighetsägare till de fastigheter som 

kommunen har belastande rättigheter på. Tack vare det kan arbetet bidra till 

samhällsvinster och därmed ekonomisk hållbarhet för såväl den enskilda 

fastighetsägaren som samhället i stort. Även om förnyelsekravet studeras med 

avseende på Gävle kommuns hantering, så kan förnyelsekravet i sin tur bli 

uppmärksammat av andra större fastighetsägare som kan söka inspiration i arbetet. 

Examensarbetet kan på så sätt bidra till ökad ekonomisk hållbarhet inte bara i Gävle 

utan också nationellt. 
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6 Slutsatser  

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som dragits utifrån frågeställningarna och 

förslag ges på framtida studier. 

6.1 Frågeställning 1 

Vad händer med inskrivna avtalsrättigheter som tas bort ur fastighetsregistret, men som 

fortfarande är aktuella? 

Generell slutsats  

Ingenting, de fortsätter att gälla som innan de togs bort är huvudprincipen. I 

examensarbetet har emellertid fyra situationer identifierats när oinskrivna 

avtalsrättigheter ändå kan upphöra: fastighetsöverlåtelse, exekutiv försäljning, 

fastighetsbildning avseende fastighetsreglering och expropriation. En oinskriven 

avtalsrättighet kan fortsätta att gälla även i dessa fall, men rättighetens fortsatta 

bestånd är då vanligtvis beroende av att den uppmärksammas antingen av 

rättighetshavaren eller av lastfastighetens ägare och att de på något sätt bevakar 

rättigheten.  

En ytterligare risk för rättsförlust har identifierats för de nyttjanderättshavare som 

inte har någon förteckning över innehavet av inskrivna nyttjanderätter, dessa går inte 

att söka fram i fastighetsregistret. Risken för rättsförlust i sådana fall torde ändå vara 

låg, med hänsyn till att den maximala upplåtelsetiden för nyttjanderätter normalt är 

50 år. Därmed kommer de flesta nyttjanderätter ingångna före den 1 juli 1968 att 

upphöra att gälla före den 31 december 2018 som är sista dag för förnyelseanmälan, 

om förlängningsklausul saknas.  

Slutsats beträffande Gävle kommun 

Varken Gävle kommun eller något av de kommunala bolagen har uppgett att de har 

någon praktisk möjlighet att bevaka en aktuell avtalsrättighet som skulle bli 

oinskriven till följd av att förnyelsekravet förbises. Undantaget är Gävle kommun 

och AB Gavlegårdarna som vid fastighetsöverlåtelse kan förbehålla eventuellt 

oinskrivna avtalsrättigheter som belastar fastigheten ifråga, om avtalet finns 

arkiverat. Slutsatsen blir att om en inskrivning för en aktuell avtalsrättighet inte 

förnyas föreligger således en överhängande risk för rättsförlust vid 

fastighetsöverlåtelse, fastighetsreglering, exekutiv aktion och expropriation. 

Eftersom att bolagen och troligtvis också kommunen kommer att undersöka vilka 

rättigheter som förnyelse bör sökas för, så kan slutsatsen dras att risken för 

rättsförlust, på grund av förnyelsekravet, är i det närmaste obefintlig för Gävle 

kommun och dess bolag. Det gäller även om förnyelse söks för samtliga 

inskrivningar, eftersom ingen av inskrivningarna i sådana fall kommer att tas bort.  
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6.2 Frågeställning 2 

Vilka inskrivna avtalsrättigheter berör Gävle kommun och hur hanterar kommunen dessa i och 

med förnyelsekravet?   

Studien har visat att det finns 1 409 avtalsrättigheter som berör Gävle kommun och 

de kommunala bolagen, utöver det kan det finnas inskrivna nyttjanderätter där 

kommunen eller bolagen är nyttjanderättshavare. 

De kommunala bolagen Gävle Energi AB, AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter 

AB kommer alla att gå igenom de avtalsservitut som gäller till förmån för och de 

avtalsrättigheter som belastar de kommunala fastigheterna. Därefter söks förnyelse 

för de inskrivningar som motsvarar avtalsrättigheter som är aktuella och som 

fortfarande utövas. För Gävle Vatten AB och Gävle kommun har inte fattats något 

beslut om hur de kommer arbeta med förnyelsekravet. Gävle Vatten AB kommer 

med stor sannolikhet agera som de nämnda bolagen ovan, vilket troligen också är 

fallet för Gävle kommun. Gävle kommun utesluter dock inte alternativet att 

utredning och förnyelse enbart görs för de inskrivningar beträffande avtalsservitut 

som gäller till förmån för kommunen. För Gävle kommun utesluts inte heller 

möjligheten att förnyelse söks för samtliga inskrivningar som omfattas av 

förnyelsekravet. Varken Gävle kommun eller bolagen har någon förteckning över de 

fall där den egna organisationen är nyttjanderättshavare. Om det finns sådana 

inskrivna nyttjanderätter som berörs av förnyelsekravet, så kommer arbetet att 

efterforska vilka nyttjanderätter som berörs bli svårt.  

6.3 Förslag på framtida studier  

Författaren har i och med arbetets genomförande blivit uppmärksammad på en del 

problem och frågeställningar. Författaren delar här med sig av några av problemen 

och förhoppningen är dessa kan utgöra uppslag till framtida studier.  

 Enligt vad som framkommit i studien är det ett problem att 

nyttjanderättshavare inte skrivs in i fastighetsregistret, det är troligen inte 

något unikt problem för Gävle kommun utan torde också vara ett nationellt 

problem för andra nyttjanderättshavare (jfr. exempelvis TeliaSonera AB:s 

yttrande avsnitt 2.6). Ett framtida arbete kan behandla frågan om det vid 

inskrivningen är möjligt att skriva in nyttjanderättshavarens namn och/eller 

person-/organisationsnummer i fastighetsregistret. Exempelvis kan ett 

sådant arbete behandla fördelar, nackdelar, skälen till att 

nyttjanderättshavare förnärvarande inte skrivs in i enlighet med 4:33 LMVF 

2006:1 samt en slutlig rekommendation till Lantmäteriet om föreskrifterna 

beträffande detta bör ses över eller inte. 
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 Hur arbetar andra kommuner, fastighetsägareorganisationer, privata 

fastighetsägare och rättighetshavare inför förnyelselagen?  

Utifrån vad som framkommit i examensarbetet ställer sig författaren orolig 

till hur de nämnda arbetar, eller inte arbetar med förnyelsekravet. En 

framtida studie kan exempelvis behandla resultatet efter sista dag för 

förnyelse, hur många förnyelseanmälningar gjordes? Avsåg 

förnyelseanmälningarna aktuella rättigheter eller söktes förnyelse för ett 

stort antal onyttiga inskrivningar? Uppkom konflikter kring rättsförlust? 

Sjönk förrättningskostnaderna?  

 Under arbetets gång har frågetecken rests beträffande 

inskrivningsförfarandet vad gäller ändamål. Exempelvis har av författaren 

noterats att servitut avseende vattenledning i fastighetsregistret angetts med 

ändamål som ”Vattenledning”, ”Vattenledning m.m.” och ”Vattenledning 

mm” även om inskrivningen avser en upplåtelse med samma ändamål enligt 

standardiserade upplåtelseavtal. Det har även upptäckts rena felaktigheter 

som att en vattenledning enligt upplåtelseavtalet har skrivits in med 

ändamålet ”kraftledning”. Ett framtida examensarbete kan behandla det här 

området, hur uppnås ett konsekvent inskrivningsförfarande när ändamål 

anges i fastighetsregistret? Finns det några problem med att ändamålen kan 

vara missvisande, exempelvis om en fastighet förvärvas i tron att fastigheten 

belastas av ett servitut med ett visst ändamål enligt fastighetsregistret och det 

senare visar sig vara felaktigt och att servitutet exempelvis avser en 

vattenledning?  

 Liknande problem som Paasch et al. (2017) tar upp (jfr. avsnitt 2.3.2) 

förekommer förmodligen beträffande anläggningar som blivit upplåtna med 

en avtalsrättighet. I framtida examensarbeten kan en liknande studie 

genomföras som behandlar vad som händer med gamla ledningar eller andra 

anläggningar som varit upplåtna med avtalsrätt, men som inte längre 

används. Vad blir konsekvenserna för den tjänande fastighetens ägare och 

kan lagstiftaren göra något åt det? En ytterligare aspekt att ha i åtanke är att 

om inskrivningen för en onyttig avtalsrättighet för ledning tas bort ur 

fastighetsregistret till följd av förnyelsekravet, hur ska då lastfastighetens 

ägare få kännedom om ledningens existens?  
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Intervjuguide 

Viktigt att påpeka vid intervjun: 

Anonymitet erbjuds
Ljudupptagning av intervjun sker efter godkännande
Framhåll att syftet med intervjun inte är att kritisera utan att efterforska arbetsätten
inför förnyelselagen
Erbjud respondenterna att läsa igenom referaten från intervjun i efterhand

Frågor 

1) Utredningen har visat att ni har x1 st. inskrivna rättigheter som riskerar att tas bort från
fastighetsregistret. Hur kommer ni gå vidare?
(Alltså: Söker ni förnyelse på allt? Förnyelse på inget? Eller gör ni en utredning av vilka
rättigheter som är aktuella och söker därefter förnyelse?)

2) Ni har y2 st inskrivna rättigheter till förmån för era fastigheter och z3 st som belastar era
fastigheter. I första hand är ni kanske intresserad av att söka förnyelse på de rättigheter som
gäller till förmån för era fastigheter.

I de fall det finns en belastning på era fastigheter hur kommer ni förfara då? (Undersöker ni 
och söker förnyelse på dessa eller lämnas ansvaret att göra det över på den som har 
förmånen?). 

3) Om en rättighet som är aktuell tas bort från fastighetsregistret så gäller den ändå som en
oinskriven rättighet. För att den oinskrivna rättigheten ska fortsätta att gälla så måste ni dels
vid en fastighetsöverlåtelse förbehålla rättigheten (om den belastar er fastighet). Dels innebär
det om en fastighet som, er fastighet har en rättighet på, säljs på exekutiv aktion så måste ni
bevaka rättigheten vid bevakningssammanträde hos Kronofogdemyndigheten för att den
eventuellt ska gälla mot den nya ägaren. Det kan även vid expropriation och vissa
lantmäteriförrättningar bli aktuellt att behöva bevaka oinskrivna rättigheter för att de ska
fortsätta gälla.

1 x = 28 för Gavlefastigheter AB; x = 494 för Gävle kommun; x = 313 för AB Gavlegårdarna, x = 540 för Gävle 
Vatten AB och x = 34 för Gävle Energi AB
2 y = 4 för Gavlefastigheter AB; y = 209 för Gävle kommun; y = 122 för AB Gavlegårdarna, y = 539 för Gävle 
Vatten AB och y = 34 för Gävle Energi AB
3 z = 21 för Gavlefastigheter AB; z = 282 för Gävle kommun; z = 160 för AB Gavlegårdarna, z = 1 för Gävle 
Vatten AB och z = 0 för Gävle Energi AB

Datum:____________ Plats:_____________________

Intervjulängd:____________
Fastighetsägare/organisation:____________________

Närvarande:__________________________________

____________________________________________

____________________________________________



Om en rättighet blir oinskriven till följd av att förnyelse inte söks, har ni då möjlighet att 
bevaka eventuella oinskrivna rättigheter?

4) Nyttjanderätter som gäller till förmån för er går inte att söka fram i fastighetsregistret,
eftersom rättigheten gäller till förmån för er som juridiskperson och belastningen enbart syns
på den belastande fastigheten.

Har ni kontroll över vilka nyttjanderätter som gäller till förmån för er och som omfattas av 
förnyelsekravet? Hur arbetar ni med dessa nyttjanderätter i och med förnyelselagen?

4.1) Skulle ett system där nyttjanderättshavare skrivs in i fastighetsregistret, efter tex. pers-
eller organisationsnummer underlätta för er att hantera nyttjanderätter överlag där ni är 
nyttjanderättshavare?

5) Anser ni att ni har tillräckligt med resurser (ekonomiska och/eller personal) för att
undersöka de rättigheter som berörs av förnyelsekravet?

6 ) När en avtalsrättighet har upphört (tex upplåtelsetiden har gått ut eller ledningen som 
avtalsservitutet gäller för har tagits bort) finns möjlighet att ansöka om att rättigheten ska tas 
bort (dödas) från fastighetsregistret enligt 23 kap. 6 § jordabalken.

Hur agerar ni när en rättighet har upphört, har ni tillämpat möjligheten att döda inskrivningar i 
fastighetsregistret?

7) Hur har ni fått information om förnyelselagen? Anser ni att informationen från
Lantmäteriet har varit tillräcklig kring förnyelselagen?

8) I kontakt med kollegor i andra kommuner, har ni någon uppfattning hur andra arbetar inför
förnyelselagen?



9) Tror ni att kan förnyelselagen kommer kunna underlätta er fastighetsförvaltning/hantering
av fastigheter







Inventering av avtalsrättigheter för Gävle kommun och respektive bolag 

Gavlefastigheter AB 
Gavlefastigheter har 16 fastigheter med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt finns 28 avtalsrättigheter (figur C1), som är inskrivna 1968 eller tidigare bolagets
fastigheter. I hur många fall, av de 28 fallen, som bolagets fastighet  är last- eller
förmånsfastighet  framgår av figur C2.

131 fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt antal fastigheter: 147 stycken. 

Figur C1 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per
 ändamål och som gäller till förmån eller belastar Gavlefastigheter AB:s fastigheter.

Figur C2 Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, 
som gäller till förmån eller belastar Gavlefastigheter AB:s fastigheter. 
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Gävle kommun 

Gävle kommun har 195 fastigheter med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt finns 494 avtalsrättigheter (figur C3), som är inskrivna 1968 eller tidigare 
kommunens fastigheter. I hur många fall, av de 494 fallen, som kommunens fastighet  är
last- eller förmånsfastighet  framgår av figur C4.

2699 fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. Totalt antal 
fastigheter: 2894 stycken. 

Figur 3 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per
 ändamål och som gäller till förmån eller belastar Gävle kommuns fastigheter. 

123

106

80

27 24 22
15 14 10 8 8 7 6 6 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

Va
tt

en
le

dn
in

g 
m

.m
.

Vi
lla

 m
.m

.
Ny

tt
ja

nd
er

ät
t t

el
e

Kr
af

tle
dn

in
g

Av
lo

pp
. l

ed
/r

ör
Vä

g 
m

.m
.

Up
pd

äm
ni

ng
Vä

rm
ec

en
tr

al
El

le
dn

in
g 

m
.m

.
Fö

rb
. V

är
m

e.
c.

 m
.m

.
Sk

og
sr

öj
ni

ng
Fö

rb
ud

 b
yg

gn
ad

Fi
sk

e 
m

.m
.

Vä
rm

el
ev

er
an

s
Kr

af
tle

dn
in

g 
m

.m
.

Vä
rm

el
ed

ni
ng

In
du

/f
ab

r. 
ut

slä
pp

Ut
fa

rt
sv

äg
Av

rö
jn

in
g 

om
r.

Ny
tt

ja
nd

er
ät

t, 
om

r
Di

ke
Dr

än
er

in
gs

le
d.

 m
.m

.
M

an
om

et
er

k.
 M

.m
.

St
ra

nd
 m

.m
.

Up
pl

ag
sp

la
ts

Va
tt

en
ve

rk
Br

un
n

Ex
pr

.st
äm

n.
kr

af
t.

Fl
ot

tle
d

O
m

rå
de

Vi
llaY-
ax

el
: A

nt
al

et
 in

sk
riv

ni
ng

ar
 p

er
 ä

nd
am

ål

X-axel: Inskrivet ändamål

Avtalsservitut fördelade per inskrivet ändamål -
Gävle kommun

Förkortningar 
Avlopp. led/rör Avloppsledning/avloppsrör 
Förb. Värme.c. m.m. Förbud värmecentral m.m. 

Indu/fabr. utsläpp Skyldighet att tåla utsläpp från industri/fabrik 
Nyttjanderätt, omr Nyttjanderätt område 
Dräneringsled. m.m. Dräneringsledning m.m. 
Manometerk. M.m. Manometerkammare m.m. 



Figur C4 Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, 
som gäller till förmån eller belastar Gävle kommuns fastigheter. 
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AB Gavlegårdarna 

AB Gavlegårdarna har 90 fastigheter med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt finns 313 avtalsrättigheter (figur C5), som är inskrivna 1968 eller tidigare bolagets
fastigheter. I hur många fall, av de 313 fallen, som bolagets fastighet  är last- eller
förmånsfastighet framgår av figur C6.  

208 fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt antal fastigheter: 298 stycken. 

Figur C5 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per
 ändamål och som gäller till förmån eller belastar AB Gavlegårdarnas fastigheter. 

Figur C6 Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, 
som gäller till förmån eller belastar AB Gavlegårdarnas fastigheter. 
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Gävle Energi AB 

Gävle Energi AB har en fastighet med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. Totalt 
finns 34 avtalsrättigheter (figur C7), som är inskrivna 1968 eller tidigare  bolagets fastighet. I
hur många fall, av de 34 fallen, som bolagets fastighet  är last- eller förmånsfastighet  framgår
av figur C8.  

Fem stycken fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt antal fastigheter: sex stycken 

Figur C7 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per
 ändamål och som gäller till förmån eller belastar Gävle Energi AB:s fastigheter. 

Figur C8 Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, 
som gäller till förmån eller belastar Gävle Energi AB:s fastigheter. 
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Gävle Vatten AB 

Gävle Vatten AB har fyra fastigheter med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller 
tidigare. Totalt finns 540 avtalsrättigheter (figur C9), som är inskrivna 1968 eller tidigare 
bolagets fastigheter. I hur många fall, av de 540 fallen, som bolagets fastighet  är last- eller
förmånsfastighet  framgår i figur C10.

Fem fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt antal fastigheter: nio stycken 

Figur C9 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per 
ändamål och som gäller till förmån eller belastar Gävle Vatten AB:s fastigheter. 

Figur C10 Figuren visar en fördelning över det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, 
som gäller till förmån eller belastar Gävle Energi AB:s fastigheter. 
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Sammanställning för Gävle kommun inklusive de kommunala bolagen 

Gävle kommun och bolagen har 306 fastigheter med inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller 
tidigare. Totalt finns 1 409 stycken avtalsrättigheter (figur D1), som är inskrivna 1968 eller 
tidigare  kommunen eller bolagens fastigheter. I hur många fall, av de 1 409 fallen, som
kommunen eller bolagets fastighet  är last- eller förmånsfastighet  framgår i figur D2.

3 048 fastigheter är utan inskrivna avtalsrättigheter från 1968 eller tidigare. 
Totalt antal fastigheter: 3 354 stycken. 

Figur D1 Figuren visar det totala antalet inskrivningar, inskrivna 1968 eller tidigare, fördelat per 
ändamål och som gäller till förmån eller belastar Gävle kommun eller bolagens fastigheter. (Figur: D. 
Berggren, april 2017). 

 

 

 

 

Förkortningar 
Avlopp. led/rör Avloppsledning/avloppsrör 
Förb. Värme.c. m.m. Förbud värmecentral m.m. 

Indu/fabr. utsläpp Skyldighet att tåla utsläpp från industri/fabrik 
Nyttjanderätt, omr Nyttjanderätt område 
Dräneringsled. m.m. Dräneringsledning m.m. 
Manometerk. M.m. Manometerkammare m.m. 
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Expr.stämn.kraft. Expropriationsstämning kraftledningsservitut 
Avlopp. led/rör Avloppsledning/avloppsrör 
Förb. Värme.c. m.m. Förbud värmecentral m.m. 

Indu/fabr. utsläpp Skyldighet att tåla utsläpp från industri/fabrik 
Nyttjanderätt, omr Nyttjanderätt område 
Dräneringsled. m.m. Dräneringsledning m.m. 
Manometerk. M.m. Manometerkammare m.m. 

Expr.stämn.kraft. Expropriationsstämning kraftledningsservitut 
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