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Sammanfattning 

Inom en fastighetsbildningsförrättning prövar Lantmäteriet om en fastighet är 
lämplig och kan bildas. För att avstycka en fastighet för bostadsändamål stadgas i 3 
kap. 1 § fastighetsbildningslagen att den tilltänkta fastigheten ska ha tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område. I propositionen till fastighetsbildningslagen 
diskuterades om rätt till väg skulle vara ett uttryckligt krav för alla fastigheter, men 
man valde istället dagens formulering. Detta får till följd att det för fastigheter 
förekommer situationer med praktiskt nyttjande av väg utan en formell rättighet. 
Studiens forskningsfrågor är följande:  

• I vilka situationer förekommer avstyckning utan att formell rätt till väg bildas? 

• Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid avstyckning?  

• Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning?  

Studiens syfte är att kunna resultera i en rättssäkrare handläggning, lämpligare 
fastigheter, en effektivare samverkan mellan fastigheter och ett lämpligare 
fastighetssystem. För att besvara frågeställningarna har intervjuer genomförts med 
yrkesverksamma förrättningslantmätare, och representanter för Riksförbundet 
enskilda vägar (REV). 

I studien framkommer något förenklat att de situationer då man inte bildar en 
rättighet för befintlig väg är då det upplevs vara försvårande, fördyrande och 
försenande samt att tillgången till väg kan antas föreligga även utan en formell 
rättighet. Det förutsätter också att förrättningslantmätaren och sakägaren är 
överens om tillvägagångssättet. Situationerna kan t ex vara att vägen löper över en 
samfällighet, vägen utgör en inaktuell gemensamhetsanläggning, en ansökan om 
anläggningsförrättning redan kommit in, det finns en fungerande informell 
organisation eller att kommunen frivilligt efter avtal sköter den enskilda vägen. 

Hur handläggningen praktiskt sker finns det olika individuella skillnader i. Vad 
som är rätt eller fel är svårbedömt då rättsläget är oklart. Riktlinjer för den 
juridiska bedömningen är i skrivande stund på väg att arbetas fram av ett 
specialistnätverk inom det statliga Lantmäteriet för att kunna bidra med stöd och 
resultera i en mer enhetlig rättstillämpning. Den nuvarande lagstiftning bedöms 
ändamålsenlig och tillåtande men ansvarsförhållandet bör klargöras samt riktlinjer 
för handläggningen utarbetas. Förslagsvis bör riktlinjer upprättas för hur 
fastighetsägare som sedan tidigare nyttjar den befintliga vägen ska hanteras och 
informeras. Avslutningsvis ska inte förglömmas att förrättningen endast utgör 
första instans i fastighetsbildningsmål och att förrättningsförfarandet enligt 
förarbetena inte kan krävas ska fattas med fullständig information. 

Nyckelord: fastighetsbildning, behövliga vägar, rättighet, handläggning, lämplig fastighet  



Abstract 

Within a property formation procedure, the Swedish land cadastral authority 
Lantmäteriet adjudicate whether a property unit is suitable and can be formed. In 
order to subdivide a property unit for residential purposes the Swedish property 
formation act (fastighetsbildningslagen 3 chapter 1 article) states that the proposed 
property unit shall have access to necessary roads outside its area. The bill for the 
property formation act discussed whether lawful right to roads should be an 
explicit requirement for all property units, but settled on the wording of  today. As 
a consequence, situations occur with roads being used without a formal right. 

The research questions are as follows: 

• In what situations do subdividing of  property units occur without a formally 
established right to use a road? 

• What are the reasons for rights to roads not being formalized when subdividing 
property units? 

• How should the right to roads be handled when subdividing property units? 

The aim of  the study is to result in a handling of  more legal security, more 
suitable property units, more effective  cooperation between property units and a 
more appropriate property units system. In order to answer the research questions 
interviews has been conducted with cadastral officers and representatives of  the 
national association for private roads (REV).  

The study shows somewhat simplified that the situations when one does not form 
a right for existing roads is when it is perceived to be aggravating, delaying and 
rising the price of  the process and that access to the road can be assumed to exist 
even without a formal right. It also assumes that the cadastral officer and the 
interested party agree on the approach. For example, the situation may be that the 
road runs over a joint property unit, the road constitutes an outdated joint facility, 
an application for a joint facility procedure has already been sent in, there is a 
functioning informal organization or that the municipality manages the road after 
a separate agreement. 

There are different approaches on how the practical handling is carried out. 
Guidelines for the legal assessment are currently being developed by a specialist 
network within Lantmäteriet in order to provide support and result in a more 
uniform application of  law. The current legislation is considered appropriate and 
permissible, but responsibilities and handling should be clarified and guidelines for 
the procedure  drawn up. Guidelines should be established for how property 
owners who already use the existing road should be handled and informed. 

Keywords: property formation, necessary roads, right, handling, suitable property units  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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhället är i ständig förändring och det gäller inte minst 
fastighetsbeståndet. Fastigheter byter ägare, de avregistreras och de 
nybildas. Under 2016 nybildades 15 591 fastigheter i landet genom någon 
av åtgärderna avstyckning, klyvning eller sammanläggning (Lantmäteriet, 
2017). För att en fastighet ska kunna bildas förutsätts att fastigheten är 
lämplig. Lämplighetsbedömningen i fastighetsbildningslagen 3:1 
(SFS1970:988) stadgar bland annat att en fastighet ska ha ”tillgång till 
behövliga vägar utanför sitt område”. Vägar finns i en rad olika 
klassificeringar,  de sammanbinder fastigheter och fyller deras behov av 
transporter.  

Då en ny fastighet bildas finns möjligheter, men inget uttryckligt tvång, att 
inom lantmäteriförrättningen säkra rätten för fastigheten att nyttja en 
befintlig väg (SFS1970:988 fastighetsbildningslag). Om ingen rättighet 
bildas i samband med nybildande av fastigheter föreligger en vilande grund 
för potentiell konflikt och fastighetsägaren står med ansvaret att själv träffa 
en överenskommelse alternativt att på nytt ansöka om förrättning. Så hur 
handläggs frågan om rättigheter till vägar i praktiken? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna undersökning är att kunna formulera svar på 
frågeställningarna med syfte att kunna resultera i en rättssäkrare 
handläggning, lämpligare fastigheter, en effektivare samverkan mellan 
fastigheter och ett lämpligare fastighetssystem.  
  
Frågeställningar:  

• I vilka situationer förekommer avstyckning utan att formell rätt till väg 
bildas? 

• Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid avstyckning?  

• Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning?  

För att besvara frågeställningarna kommer en empirisk studie att vidtas 
bestående av personliga intervjuer. Studien kommer att grundas på dessa 
intervjuer med yrkesverksamma förrättningslantmätare, handboksförfattare 
och representanter för Riksförbundet enskilda vägar (REV).  
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1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att gälla nybildande av fastigheter för bostadsändamål 
genom fastighetsbildningsåtgärden avstyckning. Det som kommer studeras 
är förrättningens hantering av rättigheter till befintliga enskilda vägar. 
Avgränsningarna har gjorts för att definiera en konkret utgångspunkt samt 
på grund av studiens tidsramar. Därför kommer endast 
fastighetsbildningsåtgärden avstyckning att behandlas för att minska 
omfattningen. Orsaken till att just befintliga vägar studeras är pga av att det 
är en förutsättning för att den frågan ska bli aktuell. När ska en rättighet 
bildas och när behöver rättighet inte bildas när fastighetens ”tillgång till 
nödvändiga vägar” ska prövas? 

1.4 Vetenskapligt värde  

Tidigare studier har genomförts angående hur bedömningen av lämpliga 
fastigheter bör ske och även olika perspektiv på vägar ur fastighetsrättslig 
synpunkt har studerats (tidigare forskning beskrivs närmare i kapitel 2.) Att 
titta på hur vägfrågorna hanteras i samband med nybildande av lämpliga 
fastigheter har inte tidigare undersökts vilket betyder att studien kan bidra 
med ny kunskap. Studien bedöms kunna mynna ut i rekommendationer för 
handläggningen med målet att öka förståelsen, enhetligheten och nyttan för 
yrkesverksamma förrättningslantmätare och berörda sakägare.  

1.5 Disposition  

Studiens upplägg följer i huvudsak IMRaD-modellen för vetenskapligt 
skrivande med introduktion, metod, resultat och diskussion. I den inledande 
teoridelen (2kap) kommer först tidigare forskning som sätter denna studie i 
sitt sammanhang att presenteras, därefter följer teori kring hur 
fastighetsbildning sker, begreppet ”tillgång till behövliga vägar” presenteras 
och handläggningens möjligheter och avvägningar följer. Detta leder fram 
till de uppställda forskningsfrågorna och till metoden för att studera dem 
vilket behandlas i kapitel 3. Resultaten presenteras i kapitel 4 varpå 
diskussionen följer i kapitel 5 och avslutas med studiens slutsatser i kapitel 6. 
Sist återfinns referenser och bilagor. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Det har inte återfunnits någon vetenskaplig forskning på området, de 
närmast förekommande studierna är följande vetenskapliga artiklar. 

Borges redogör (2006) och (2007) för de svenska gemensamma 
anläggningarna och anläggningslagen (SFS 1973:1149). Borges menar att 
två viktiga begrepp är rättvisa och effektivitet. Författaren poängterar också 
förhållandet och brytpunkten mellan kostnaden för en förändring och den 
vunna nyttan av förändring. 

Ekbäck (2009) behandlar i sin tur olika former av tillträde. Artikelförfattaren 
skiljer på konsekvenserna som följer av att något är privat, samfällt eller när 
en allmän tillgänglighet råder. Av detta framgår att det är av vikt att avgöra 
vilken typ av rättighet som gäller och vem som har tillträde till mark och 
anläggningar. 

Möjligheten att träffa avtal utanför förrättningen, t ex genom 
avtalsrättigheter enligt Jordabalken, behandlas inte utförligt i detta projekt 
då de inte utgör ett alternativ för förrättningslantmätaren annat än genom 
förhandling och medling. Men likväl kan överenskommelser ligga till grund 
för att lösa frågor både inom och utom förrättning. Janssen-Jansen & van 
der Veen (2017) menar liksom Roth & de Loë (2016) att samarbetsprocesser 
verkar inkluderande och möjliggör nya infallssätt till problemlösning. 

Artiklarna ovan bidrar till att problematisera frågan om tillgängligheten till 
mark och anläggningar samt hur ansvarsfrågan kan lösas, antingen genom 
samarbetsprocesser eller inom t ex en anläggningsförrättning. Förutom 
dessa vetenskapliga artiklar förekommer examensarbeten som angränsar till 
ämnet. 

I sitt examensarbete studerar Jansson & Wilsson (2005) vägrättigheter på 
landsbygden. Olika rättigheter presenteras och författarna konstaterar att 
”äldre vägrättigheter vållar tolkningssvårigheter” och att ett ”otydligt 
rättsläge ger problem”. Relevant för denna forskningsstudie är att det av 
Jansson & Wilsson (2005) klargörs att en klart formulerad rättighet ger ett 
tydligare rättsläge och därmed en förmodad mindre risk för framtida 
kontroverser.  
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Ett närliggande ämne behandlades av Franzén (2008). Författaren har sin 
utgångspunkt i att en brukare av en enskild väg hindras att nyttja nämnda 
väg och utreder hur tillvägagångssättet sker utifrån den situationen. Det 
första är att det måste fastställas om det existerar någon rätt att nyttja vägen. 
Om det finns en rättighet så kan Kronofogdemyndigheten kontaktas för 
handräckning, om det inte finns någon rättighet så kan eventuellt en 
rättighet skapas efter Lantmäterimyndighetens prövning. Examensarbetet 
visar att det krävs en rättighet för att nyttja en enskild väg.  

Just markåtkomst behandlades i sin tur av Svensson (2012) i examensarbetet 
”Markåtkomst för olovliga byggnader, anläggningar och ledningar - enligt 
FBL, AL och LL”. Där konstateras att det som uppförts på annans fastighet 
utan rätt är riskabelt. När markåtkomst ska säkras i efterhand skriver 
Svensson att ”värdet av investeringar som uppkommit på ett olovligt sätt 
kan emellertid inte tillgodoräknas”.  

Den här studien placerar sig mellan de ovan beskrivna artiklarna och 
examensarbetena. När en fastighet nybildas ställer samhället vissa krav för 
att fastigheten ska anses vara lämplig. Ett av dessa krav är tillgången till 
behövliga vägar. Området som studeras är hur rättigheter till enskilda vägar 
behandlas  vid avstyckningsförrättningen.  

2.2 Allmänt om fastighetsbildning 

Fastighetsbildning innebär att fastigheter om- eller nybildas (FBL 1:1). Detta 
sker genom lantmäterimyndighetens försorg inom en lantmäteriförrättning 
(Ekbäck, 2012). Utgångspunkterna i förrättningen är att allmänna och 
enskilda intressen ska få komma till tals varefter förrättningslantmätaren 
avkunnar beslut om hur fastighetsindelningen förändras och vilka 
rättigheter som nyskapas eller påverkas. Förrättningen utgör första instans i 
fastighetsbildningsmål (Julstad, 2011). 

Efter att ansökan om fastighetsbildning inkommit till Lantmäteriet sker först 
en formell prövning av ansökan (Ekbäck, 2012). Om denna bedöms vara 
komplett granskas istället vad ansökan syftar till. I detta skede kommer 
lämplighetsprövningen in. Fastigheterna ska enligt 3 kap 1§ 
fastighetsbildningslag (SFS1970:988) vara lämpliga för sitt ändamål.  
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2.3 Lämplighetsvillkor 

Syftet med de allmänna villkoren uppställda i fastighetsbildningslagens 
tredje kapitel är ”att erhålla ett från allmän synpunkt rationellt utnyttjande 
av den fasta egendomen” (ursprungligen prop 1969:128 s B54, citerad av 
Ekbäck, 2012). Av lagtexten i 3:1 FBL kan utläsas att ett av de allmänna 
lämplighetsvillkoren är att fastigheten får ”tillgång till behövliga vägar 
utanför sitt område.”. Vad som anses vara behövliga vägar beror på vilket 
ändamål fastigheten ska ha, eller som det går att läsa i propositionen 
1969:128 s B106:  
 
”för att en fastighet ska anses lämplig måste samfärdseln till och från fastigheten 
obehindrat kunna äga rum i den omfattning som betingas av fastighetens ändamål”. 
(Prop 169:128 s B106) 

Ändamålet för fastighetsbildningen påverkar alltså i vilken grad åtkomst till 
väg bör föreligga. Så vad gäller för fastigheter avsedda för bostadsändamål?  
 
”För bostadsfastigheter bör vägar för biltrafik ordnas fram till tomtgräns” (Ekbäck, 
2012).  
Vägar är med andra ord en nödvändighet vid bildandet av fastigheter för 
bostadsändamål då dessa kräver tillgång till väg för dagliga transporter till 
skillnad från t ex en fastighet för fritidsändamål (HovR V Sverige 93:36). Så 
vilka vägar talar vi om? 

2.4 Vägar 

2.4.1 Allmänna vägar 

Vägar finns i en rad olika indelningar och klassificeringar. En av dessa är 
indelningen av vägar i allmänna vägar respektive enskilda vägar. Allmänna 
vägar kan i sin tur delas in i statliga och kommunala vägar. De statliga 
vägarna regleras i Väglag (SFS 1971:948) och ansvarig myndighet är 
Trafikverket. De statliga vägarna motsvarar sammanlagt 9850 mil 
(Riksförbundet enskilda vägar, 2017).  De kommunala vägarna är de till 
Sveriges 290 kommuner tillhörande vägar. De uppgår till 4100 mil 
(Riksförbundet enskilda vägar, 2017). Juridiskt är dessa de vägar inom 
detaljplan som är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap enligt 
Plan- och bygglag (SFS 2010:900), gång och cykelvägar på kvartersmark 
enligt samma lag eller vissa vägar utanför detaljplan som inte regleras i lag 
utan som har uppkommit genom t ex avtal (Kalbro, 2010).  
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2.4.2 Enskilda vägar 

De vägar som varken är statliga eller kommunala är enskilda vägar 
(Lantmäteriet, 2017). Dessa uppgår till 43 620 mil enligt Riksförbundet för 
enskilda vägar (2017). Väghållare till dessa vägar kan vara organiserade 
genom Lantmäteriets försorg eller så kan de skötas av enskilda 
fastighetsägare eller flera fastighetsägare organiserade genom privata 
lösningar (Lantmäteriet, 2017). Enskilda vägar kan erhålla statliga bidrag 
för väghållning från Trafikverket eller kommunala bidrag enligt särskilda 
kommunala riktlinjer (Trafikverket, 2017). 

I proposition 1969:128 tas frågan om rättighet till enskilda vägar i samband 
med fastighetsbildning upp. Även i det tidigare betänkandet från 1954 års 
fastighetsbildningskommitté (SOU 1963:68) behandlades frågan hur till 
vida rätt till väg juridiskt bör säkerställas eller inte. Man hänvisade då till 
betänkandet SOU 1944:46 s. 182 där de sakkunniga ansåg att man även 
borde beakta de juridiska aspekterna och inte endast se till att tillgång till 
väg rent praktiskt förelåg. 1954 års kommitté ansåg dock att: 

”kommittén anser det under vissa förhållanden berättigat att även där en vägfråga 
aktualiseras genom en åtgärd, t. ex. avstyckning, avstå från att kräva en rättslig reglering 
därav. Avgörande för kommitténs inställning till detta spörsmål har varit önskemålet att så 
långt det är möjligt förenkla förfarandet vid fastighetsbildning.” (SOU 1963:68 s. 
162-165) 

”Kommittén, som alltså anser sig icke kunna uppställa ett oeftergivligt krav på att fastighet 
skall äga rätt till nödiga vägar, har övervägt att i lagtexten närmare angiva de situationer, 
då det icke skulle fordras att vägbehovet blivit tryggat genom upplåtelse av särskild 
rättighet, men har funnit sig böra avstå därifrån. Förhållandena äro så varierande att det 
synes mest lämpligt att låta fastighetsbildningsmyndigheterna utan bindande regler avgöra, 
när en faktisk kommunikationsmöjlighet bör kunna godtagas. Därför har endast föreslagits, 
att vid prövning av fastighets lämplighet skall beaktas att fastigheten kommer att äga 
tillgång till nödiga vägar utanför sitt område. Av en så utformad föreskrift torde följa att 
vägfrågan alltid måste regleras redan i samband med fastighetsbildningen på ett för 
framtiden betryggande sätt utom då det kan antagas att fastighet ändock kommer att få sitt 
vägbehov tillgodosett. Då förrättningsmännen skola bedöma om anledning föreligger till 
sådant antagande, torde de bl. a. böra beakta de möjligheter att tvångsvis vid särskild 
förrättning erhålla rätt till väg som lagstiftningen erbjuder.” (SOU 1963:68 s. 
162-165) 

”Till sist må påpekas att, om man vid fastighetsbildningen utan att förfarandet 
kompliceras eller fördyras kan få vägbehovet på betryggande och lämpligt sätt säkerställt, 
man icke i något fall synes böra avstå från denna möjlighet att genast få vägfrågan slutligt 
löst.” (SOU 1963:68 s. 162-165) 
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Av de ovan citerade förarbetena så kan det konstateras att det är upp till 
lantmäterimyndigheten och i förlängningen upp till förrättningslantmätaren 
(4:1 FBL) att avgöra vad som är lämpligt då förhållandena i sådan grad 
varierar att en lagregel vore alltför rigid och onödigt skulle komplicera 
förrättningsförfarandet. På ett effektivt och rättssäkert sätt ska frågan om 
tillgång till behövliga vägar prövas enligt lämplighetskraven i 3:1 FBL. 

2.5 Tillgång till enskilda vägar 

Vad som anses vara behövliga vägar är som tidigare behandlat nära 
förknippat med hur fastigheten är tänkt att användas. Fastighetens behov av 
transporter ska obehindrat kunna äga rum för att behövliga vägar ska anses 
föreligga och i förlängningen för att fastigheten ska anses lämplig. Det är 
naturligt att man bara får nyttja det man har rätt till och motsatsvis är det 
rimligt att anta att man inte får nyttja det man inte har rätt till. Det torde 
med andra ord vara ointressant att det finns vägar om man inte får nyttja 
dem. En generell rättighet skulle möjligtvis kunna utgöras av 
allemansrätten. Så låt oss först titta på den. 

2.5.1 Allemansrätten 

Denna princip framgår i regeringsformens (SFS1974:152) 2 kap 15 §. I 
paragrafen behandlas passande nog både principen om egendomsskydd och 
allemansrätten. Paragrafens första stycke beskriver egendomsskyddet och 
sista stycket i paragrafen beskriver allemansrätten. Allemansrätten är inte 
klart definierad utan den definieras snarare av andra lagars inskränkningar, 
den definieras med andra ord negativt (Bengtsson, 2004). Syftet med 
allemansrätten är att ge allmänheten tillgång till natur- och friluftsliv 
(Bengtsson, 2004). Genom det enskilda vägnätet ges allmänheten tillgång till 
t ex natur- och rekreationsområden. Det har dock tidigare konstaterats att 
fastigheter för bostadsändamål i regel kräver regelbunden tillgång till väg 
och det inkluderar även motortrafik.  

”Allemansrätten ger dock inte någon rätt att nyttja en enskild väg med ett 
motorfordon.” (Riksförbundet enskilda vägar, 2014)  
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Ovan konstateras att allemansrätten inte utgör en rättighet att nyttja vägar 
för motortrafik, synen delas av Naturvårdsverket genom 
skriften”Allemansrätten - vad säger lagen?”(Bengtsson, 2004). För ägaren av 
en fastighet för bostadsändamål som systematiskt kommer att nyttja vägen 
landar vi då i att en annan uttrycklig rätt än allemansrätten bör förekomma 
för att tillgång till behövliga vägar ska föreligga. Genom en 
lantmäteriförrättning kan rättighet bildas som beviljar fastigheten och dess 
ägare tillgång till enskilda vägar. 

2.5.2 Rätt till väg genom lantmäteriförrättning 

Fastighetsbildning står under förvaltningsmyndigheten Lantmäteriets 
avgiftsfinansierade verksamhet. Till skillnad från en domstol ska 
Lantmäteriet på eget initiativ utreda förutsättningarna för 
fastighetsbildningen enligt den s.k officialprincipen (Ekbäck, 2012). I detta 
avsnitt kommer prövningen av tillgången till behövliga vägar att behandlas, 
det stöd förrättningslantmätaren har vid handläggningen, sakägarbegreppet  
och avslutas med ett avsnitt om avvägningar mellan olika intressen. 

Ett fungerande vägnät utgör förbindelsepunkter för fastigheter och är en 
förutsättning för att fastigheterna ska vara fungerande enheter, vilket speglas 
i fastighetsbildningslagens (SFS1970:988) paragraf  om att behövliga vägar 
ska föreligga. Genom en lantmäteriförrättning kan tillgång till befintlig väg 
juridiskt garanteras genom att rättighet bildas. Vad som komplicerar det 
hela är att det inte finns något uttryckligt krav att en rättighet ska 
formaliseras inom förrättningen (SOU 1963:68 s. 162-165). I praktiken 
finns det exempel på när en befintlig enskild väg anses kunna nyttjas, vilket 
möjliggör fastighetsbildningen, men ingen rätt att färdas på vägen 
formaliseras. I många fall handlar det om att det i förrättningsakten stadgas 
att vägfrågan ska lösas i en senare förrättning t ex genom en senare 
anläggningsförrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149)
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). Detta beror på att rätt till väg som ett formellt krav för alla 
fastigheter ströks i propositionen till fastighetsbildningslagen (SFS 
1970:988), trots Lantmäteristyrelsens avrådan (prop. 1969:128 del B s.107).  
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Att avstyckningar idag görs utan att vägfrågan är slutligt löst vittnar en rad 
förrättningsakter om, t ex lantmäteriakt 0188-12/117 (2012). Lantmäteriets 
handläggningsstöd Trossen har en standardtext till fastighetsbildningsbeslut 
för olösta rättigheter till väg och Lantmäteriets handbok för 
fastighetsbildningslagen (FBL) beskriver att tillgång till väg under vissa 
förutsättningar inte måste följas av en säkrad rättighet inom förrättningen 
(Lantmäteriet, 2016). Sammantaget resulterar detta i att det förekommer 
fastighetsbildning där de formella rättigheterna utelämnas inom ramen för 
förrättningen och att ansvaret för vägfrågan lämnas till sakägaren att lösa på 
egen hand eller genom en framtida ansökan om förrättning. Det råder då 
en diskrepans mellan nyttjande och rätten att nyttja och olika intressen är 
oreglerade (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 
20 april 2017). 

Det ligger i Lantmäteriets, och i förlängningen förrättningslantmätarens, 
uppdrag att bedöma och utreda (FBL 4:25) hur till vida behövliga vägar 
föreligger och hur till vida en rättighet bör bildas för att nyttja den befintliga 
vägen. I sin handläggning av ärendet har förrättningslantmätaren diverse 
handböcker tillhandahållna av Lantmäteriet till sin hjälp. Närmast aktuell 
är handboken för FBL. Lantmäteriets handbok FBL är en 983 sidor lång 
guide med rekommendationer, förarbeten och rättsfall.  Handboken 
behandlar fastighetsbildningslagen och Lagen om införande av FBL (FBLP) 
och ska utgöra stöd och hjälp vid handläggningen av 
fastighetsbildningsärenden. Handboken uppdaterades 2017-04-01 under 
arbetets gång men innehåller inga förändringar av betydelse för studien. 

Klara situationer utifrån handbok FBL 

Handboken hanterar fall då den föreskriver att rätten till väg ska säkras. Till 
exempel då rättigheten till väg kan upplåtas i stamfastigheten, i 
stamfastighetens andel i samfälld väg eller då en befintlig rättighet kan 
fördelas enligt 10:4 FBL eller 42§ AL. Vid fördelning av servitut får inte 
belastningen öka jämfört med vad som avsågs vid upplåtelsen (14:11 JB). 
Finns en gemensamhetsanläggning ska anslutning ske. En sådan 
nyanslutning kan ske genom 42a§ och 43§ AL. Dessa fall utgör ”klara” 
situationer utifrån handboken då förrättningslantmätaren ska säkra rätten 
till väg inom förrättningen (Lantmäteriet, 2016). 
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Oklara situationer utifrån handbok FBL 

Handboken beskriver att om väg löses på annat sätt inom rimlig tid eller om 
behövliga vägar föreligger så finns inget krav på att en rättighet skall säkras 
inom förrättningen. Men möjligheten ska nyttjas mycket restriktivt. 
Motsatsvis kan man från handboken dra slutsatsen att det är mer lämpligt 
när det inte finns någon formell rättighetsupplåtelse och det ej råder ordnad 
förvaltning av den aktuella befintliga vägen. Handboken beskriver att när 
väg väl föreligger finns inget uttryckligt krav att säkra rätten till vägen så 
länge det inte finns misstanke att en senare servituts- eller 
rättighetsupplåtelse skulle innebära så stor olägenhet att dessa inte kan 
bildas, varpå detta skulle utgöra hinder mot fastighetsbildningen. 

Detta instämmer Sterner-Nordin (2013) i angående då behövliga vägar kan 
anses utgöra hinder för lämplig fastighetsbildning. Sterner-Nordin (2013) 
skriver i slutsatsen till sitt examensarbete att ”det ska med andra ord inte 
finnas anledning att tro att rätt till väg inte kan upprättas i efterhand” (för 
att fastighetsbildningen ska anses olämplig). 

Handboken konstaterar också att rättighet bör säkerställas då det finns en 
utfartsväg där rätten bedöms som osäker.  

Det är upp till förrättningslantmätaren att pröva om tillgången till väg är 
tillfredsställande för att fastigheten ska anses lämplig. Hur detta går till i 
praktiken återstår för studiens empiriska del att utreda. Inom förrättningen 
finns möjligheter för förrättningslantmätaren att bilda formell rätt till väg 
redan i samband med nybildandet av fastigheten efter yrkande från 
sakägare, så vilka är de? 
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Sakägare vid förrättningen 

En befintlig enskild väg som är tänkt att nyttjas för styckningslotten har av 
naturliga skäl intressenter, kända eller okända. Sakägarna ska enligt 
huvudregeln kallas till sammanträde (4:18 FBL) och enligt 4:25 FBL ska 
förrättningslantmätaren rådgöra med dem, t ex om vägfrågan. Sakägarna 
ska ges möjlighet att föra talan vid förrättningen, deras intressen ska vägas 
mot varandra, de ska delges beslut enligt 4:18 FBL och i slutänden har de 
rätt att överklaga de beslut som fattats i förrättningen (Julstad,
2011).Förrättningslantmätaren är bunden av de yrkanden som sakägarna 
framställer i förrättningen (Lantmäteriet, 2016). Därav är det av vikt att 
information kommer berörda till del och att de blir införstådda med hur 
situationen ser ut, vad den innebär och vilka alternativ som finns. 
Förrättningslantmätaren bör också ge akt på hur information ges och 
framställs då förrättningslantmätaren antagligen i sin myndighetsroll har 
förmågan att i hög grad påverka enskilda (Kawamura & Vlaseros, 2017). 
Sakägarna har alltså en stor betydelse och påverkan på förrättningen. 

En konsekvens av att en sakägare utelämnas och inte ges möjlighet att 
komma till tals kan vara att förrättningen får göras om efter talan om 
domvilla enligt 59 kapitlet Rättegångsbalken (SFS1942:740). Detta var fallet 
i NJA 1991 s. 37. Domstolen ansåg då att domvilla förelegat då en granne 
som nyttjat två vägar och en byggnad på ett område som fastighetsreglerats 
inte hade hörts i ärendet. Frågan om hur denna sakägarkrets ska bestämmas 
är med andra ord högst relevant. 

Beroende på vilka åtgärder som ska vidtas bestäms de som blir berörda, de 
så kallade sakägarna (4:11 FBL). I de fall då en rättighet skjuts på framtiden 
och fastigheten bedöms lämplig på grund av sin tillgång till befintlig väg 
utan rättighet kommer fastighetsägarna som redan nyttjar vägen inte att 
kallas i egenskap av sakägare då ingen åtgärd vidtas som berör dem. Rent 
praktiskt berörs dock deras rätt då vägen kommer nyttjas av en ännu en 
fastighetsägare, men de kommer inte att höras i avstyckningsförrättningen 
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). Detta beror på att förrättningslantmätaren enbart behandlar 
sakägare i förrättningen (4:11 FBL). 
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Hur förrättningslantmätaren då ska kunna bedöma om det finns osäkerhet 
kring tillgången till väg eller direkta hinder mot en senare 
rättighetsupplåtelse är svår att avgöra. Som tidigare behandlats ska 
förrättningslantmätaren ha anledning att tro att vägfrågan inte lämpligen 
kan lösas i efterhand för att föranleda att fastighetsbildningen ska anses 
olämplig i sin helhet. Då fastigheten sedan väl bildats och rättighet ska 
säkras i efterhand föreligger rimligen goda skäl till att fastigheten ska ges 
rätt, annars föreligger en fastighet utan tillfartsväg och det vore olämpligt. 
Eventuellt blir det ett cirkelresonemang. Hur handläggningen ska behandla 
detta förhållande kommer vidare att undersökas i den empiriska studien. 

Avvägningar av intressen 

En förrättning innehåller ofta en rad motstridiga intressen som ska 
samordnas och koordineras (Ekbäck, 2012). Det är förrättningslantmätarens 
ansvar att  tillvarata både allmänna och enskilda intressen (Ekbäck, 2012). 
Förrättningsförfarandet innebär också en avvägning mellan effektivitet och 
rättsäkerhet. Ekbäck (2012) sammanfattar förrättningens avvägningar 
genom att konstatera att förrättningen utgör en: ”lämplig avvägning mellan 
effektivitet och enskilda respektive allmänna rättsäkerhetsintressen”. I 
regleringsbrevet för Lantmäteriet, utfärdat 2016, går att läsa högt ställda 
krav: 

”Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och 
information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs 
över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.” 

Å andra sidan resonerades det i propositionen till fastighetsbildninglagen: 

”enligt min mening är det en godtagbar ordning att fullständig bevisning i tvistiga saker 
förebringas först inför domstolen. Visserligen är det ofördelaktigt att 
( lantmäterimyndigheten ) någon gång måste grunda sitt avgörande på en utredning som 
inte är fullständig i alla hänseenden. Denna nackdel måste emellertid vägas mot de 
fördelar som vinns genom att förrättningshandläggningen kan förenklas. (prop. 
1969:128 s B191) 
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Det finns anledning att tro att det är svårbegripligt för lekmannen hur 
tillgång till vägar kan föreskrivas som ett krav, men som i sin tur inte 
nödvändigtvis medför en rättighet. Detta belyses till exempel av 
handlingarna i rättsfallet från Mark-och miljööverdomstolen ärende 
F8465-14 i vilket fastighetsägare gör yrkanden som motiveras med att rätt 
till väg är en rättighet som ska föreligga för att fastigheten ska vara lämplig. 
Men det har tidigare visats vara ett missförstånd. Domstolen nöjer sig med 
att konstatera:  
 
”mot bakgrund av att förrättningsförfarandet inte bör kompliceras i onödan behöver dock 
vägfrågan inte nödvändigtvis regleras i förrättningen, om det ändå kan antas att behovet av 
väg blir tillgodosett”.  
 
Vägar är ett komplext fenomen med många klassificeringar, aktörer och 
intressenter. Vad kan det då komma att innebära att en formell rättighet för 
att nyttja en behövlig väg saknas? 

2.5.3 Konsekvenser av att rättighet saknas 

Enskild väg kan inte nyttjas utan rättighet och risk finns att intressen 
kommer i kläm, att eventuella investeringar kan vara i fara och att konflikter 
kan uppstå (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 
20 april 2017). Då fastigheternas samverkan inte är reglerad föreligger risk 
för snålskjutsåkning (Ekbäck, 2011). När det finns chans att åka snålskjuts  
menar Ekbäck (2011) att det är rationellt att göra det. Ekbäck menar att 
egenintresset styr på bekostnad av det kollektiva intresset vilket leder till 
sociala dilemman. Det är inte orimligt att anta att förhållandet pågår fram 
till dess att en konflikt uppstått och man tvingas att kontakta myndigheterna 
för råd och hjälp. Situationen kan leda till tänkbara problem både för de 
fastigheter som har etablerad rätt till vägen likväl som för den nye 
fastighetsägaren som står inför en situation där rätten till väg inte medges. 
Klart är att då en väg nyttjas utan formell rätt finns en vilande grund för 
konflikt. Fastigheterna har juridiskt inte samordnats, det råder en diskrepans 
mellan rättighet och brukande och olika intressen står utan reglering. En 
senare standardhöjning i form av till exempel dikning, breddning, belysning 
eller underhåll av vägen kan bli problematisk (Förrättningslantmätare A. 
Svensson, personlig kommunikation 20 april 2017). Så hur kan 
Lantmäteriet vara behjälpligt för att i efterhand respektive redan vid 
avstyckningsförrättningen säkra rättighet och markåtkomst? 
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2.6 Bildande av rättighet 

2.6.1 Bildande av rättighet efter avstyckningsförrättningen 

Efter att den avstyckningsförrättning där fastigheten bildats har avslutats så 
innebär det även att en del möjligheter till att säkra rätten till väg i samband 
med bildandet har slutits, t ex 42, 42a§§ AL och 10:4, 10:5§§ FBL. För att i 
efterhand bilda en rättighet att nyttja en befintlig väg så får detta då ske 
antingen via privat överenskommelse eller genom att frågan prövas vid ny 
förrättning efter ansökan.  
 
På egen hand kan fastighetsägare träffa avtal om rättigheter för att sedan 
enligt Jordabalken (SFS1970:994) skriva in dem i fastighetsregistret för 
officiell redovisning av förhållandet. Dessa rättigheter kan vara avtalsservitut 
till förmån för fastighet eller nyttjanderätter till förmån för person 
(SFS1970:994 Jordabalk ). Ett annat alternativ när det finns en 
gemensamhetsanläggning är att efter avtal ansluta till anläggningen enligt 
43§ AL. Dessa privata avtal nås genom överenskommelser parterna emellan 
enligt Avtalslagen (SFS1915:218). De behandlas inte mer ingående inom 
denna studie men utgör ett reellt alternativ både under och efter förrättning. 
Överenskommelser utgör dock inget formellt alternativ för 
förrättningslantmätaren att själv vidta annat än genom förhandling och 
medling (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 
april 2017). Överenskommelser förutsätter naturligt att parterna och 
förhållandena är kända för varandra samt att de kan komma överens. Det 
föreligger dock en risk att inget avtal upprättas, eller att avtal först kommer 
på tal när behovet uppstått, det vill säga först då oklarheter kommit fram 
och en potentiell konflikt uppstått (Förrättningslantmätare A. Svensson, 
personlig kommunikation 20 april 2017).  
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Om parterna däremot inte kan nå en överenskommelse kan rättighet bildas 
genom en AL-förrättning genom Lantmäteriets försorg efter ansökan.
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). I första hand bygger fastighetsbildning på frivillighet men genom 
lagstiftningen ges tvångsregler för hur och när markåtkomst kan erhållas i 
efterhand (Ekbäck, 2012). Grunden för detta återfinns i regeringsformen 
(SFS1974:152) 2 kap 15 § (Kalbro, 2007). Det grundlagsskyddade 
egendomsskyddet innebär dock inte en garanti till sin egendom utan 
innebörden är att man ska försättas i samma skick som innan, det vill säga, 
att efter mark tagits i anspråk ska ersättning utgå (4:1 ExL). Vid tvångsvisa 
ianspråktaganden ska ersättning beräknas och utgå för att kompensera den 
påverkade fastighetsägaren. Den ersättning som kommer på tal är ett så 
kallat vinstdelningsfall enligt 5:10a 3st FBL (5:10a 2st e contrario). 
Lantmäteriets handbok för fastighetsvärdering (2016) beskriver att 
ersättningen ofta är mycket låg vid hanterandet av befintliga vägar: 

”Även om det inte finns någon rättighet tidigare så torde det vanligtvis bli fråga om ett 
mycket litet intrång, eftersom marken redan är ianspråktagen av den aktuella 
vägen” (Lantmäteriet, 2016) 

Så när fastigheten väl har bildats och bedömts lämplig på grund av 
nyttjandet av den befintliga vägen utan rättighet är rättigheten varken långt 
borta eller ersättningsmässigt ”dyr”. En förrättning när konflikten väl är ett 
faktum är dock ingen snabb lösning. Under 2016 var till exempel 
genomsnittstiden för en anläggningsåtgärd 96 veckor (Lantmäteriet, 2016). 
Fastigheter svarar för stora värden, både ekonomiska och ibland även 
emotionella. En förrättning i efterhand innebär förutom lång väntetid innan 
situationen regleras, nya förrättningskostnader, eventuella 
ersättningskostnader och om förrättningen överklagas - eventuella 
rättegångskostnader och osäkerhet (Förrättningslantmätare A. Svensson, 
personlig kommunikation 20 april 2017). Ekbäck (2011) skriver  

”att etablera och säkerställa rättigheter framhålls ofta som en av de viktigaste funktionerna 
hos de formella institutionerna.”  

Institutionerna stipulerar på så sätt de spelregler inom vilka förhandlingar 
kan vidtas. Fastighetsbildningsmyndigheten har hela tiden i vågskålen att 
handlägga enkelt, snabbt, billigt och samtidigt rättssäkert (SFS1986:223 
Förvaltningslag). Så hur kan rättighet istället bildas redan vid 
avstyckningsförrättningen? 
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2.6.2 Bildande av rättighet vid avstyckningsförrättningen 

När den befintliga vägen utretts kommer dess nuvarande reglering eller 
organisation förhoppningsvis att uppdagas. Vilka alternativ som finns för att 
säkra rättighet till att nyttja befintlig väg för styckningslotten i samband med 
förrättningen följer av hur den befintliga situationen ser ut. Johnson (2006) 
behandlar andelsservitutet i sitt examensarbete och sammanfattar i 
samband med detta även övriga rättighetsalternativ som: 

”Inrättande av gemensamhetsanläggning, inrättande i en befintlig 
gemensamhetsanläggning, fördelning av stamfastighetens andel i samfälld mark, servitut i 
samfälligheten, rättighet enligt anläggningslagen, konstaterande att utfart över allmänt 
befaren väg föreligger samt ytterligare några mindre vanliga lösningar är de alternativa 
lösningar som finns att tillgripa.” (Johnson, 2006) 

Hur man kan eller bör gå tillväga beror alltså på förutsättningarna. För att 
förenkla kommer tre typfall att beskrivas. Förutsättningen är att 
förrättningslantmätaren utrett den befintliga vägen (4:25 FBL) och vägen 
visat sig vara reglerad som en: 

1. Gemensamhetsanläggning 

2. Samfällighet 

3. Oreglerad sammanslutning/ enskild fastighetsägare som väghållare 

Nedan redovisas alternativen per befintligt scenario och avsnittet avslutas 
med en kortare utläggning om möjligheterna till sk ”tillfälliga servitut” samt 
begreppet ”allmänt befaren väg”. 
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Gemensamhetsanläggning  
En gemensamhetsanläggning bildas för att tillgodose flera fastigheters 
gemensamma behov. Detta behov ska vara av stadigvarande betydelse för 
fastigheterna (SFS1973:1149 Anläggningslag). De delägande fastigheterna 
åsätts andelstal som svarar för deras del i anläggningens utförande, drift och 
underhåll (15§ AL). På så sätt regleras fastighetens rättigheter likväl som 
skyldigheter gentemot anläggningen och de övriga deltagande fastigheterna.  
Genom att en gemensamhetsanläggning bildas och andelstal åsätts kan även 
uttaxering ske för fastigheten med syfte att täcka vägens kostnader. AL 
infördes år 1973 och kom att ersätta ett flertal andra lagar så som Lag 
(1939:608) om enskilda vägar och lagen (1966:700) om vissa 
gemensamhetsanläggningar. Anläggningslagen gäller nu för dessa 
anläggningar och de förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av 
samfälligheter. Även äldre vägföreningar och vägsamfälligheter behandlas 
idag som samfällighetsföreningar (Ekbäck, 2011). Enligt Lantmäteriets 
handbok (2016) ska en anslutning alltid ske till befintlig 
gemensamhetsanläggning även gällande äldre vägsamfälligheter och 
vägföreningar som nu utgör gemensamhetsanläggningar. En tänkbar 
teoretisk hantering av Anläggningslagens paragrafutbud är följande, se figur 
1.  

Figur 1. Tillvägagångssätt vid gemensamhetsanläggning (egenproducerat flödesschema) 
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Vid befintlig gemensamhetsanläggning bör förrättningslantmätaren till en 
början avgöra om fastigheten har nytta av den gemensamma anläggningen. 
Om det finns särskilda skäl att fastigheten inte ska ha del i anläggningen kan 
rättighet upplåtas enligt 49§ AL.  Enligt Lantmäteriets handbok i AL 
karaktäriseras särskilda skäl bland annat som att vägbehovet bara avser en 
mindre del av ett större vägsystem eller att användandet skulle vara 
begränsat till några gånger om året (Lantmäteriet, 2016). 

Om fastigheten däremot har ett behov av anläggningen och, eller, att 
särskilda skäl saknas, bör utredas hur förhållandena i anläggningen ser ut 
samt om en anslutning kan ske enligt överenskommelse i enlighet med 43§ 
AL eller om stamfastigheten har ett andelstal som bör fördelas enligt 42§ 
AL. I annat fall kan förrättningslantmätaren i samband med förrättning på 
eget initiativ fatta beslut om anslutning enligt bestämmelserna i 42a§ AL.  
 
”I valet mellan 42 a § och 43 § bör det alternativ väljas som innebär det mest rationella 
och kostnadseffektiva förfarandet i det enskilda fallet.” (Lantmäteriet, 2016) 

Vad som skulle kunna komplicera saken är om anläggningen inte anses 
utredd till delägande fastigheter och, eller, till andelstal. I så fall kan en 
omprövning enligt 35§ AL behöva vidtas för att reglera och klargöra 
gemensamhetsanläggningens förhållanden på nytt. Mer om detta får den 
kommande empiriska studien utröna. 
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Samfällighet  
Samfälligheter är ursprungligen de kollektiva nyttigheter som vid de tidiga 
jordskiftesreformerna ansågs fortsatt behövas för fastigheternas 
gemensamma behov (Julstad, 2011). Dessa samfälligheter utgör 
marksamfälligheter där det gemensamma behovet i fokus är kopplat till 
marken till skillnad från gemensamhetsanläggningar där det gemensamma 
behovet i huvudsak består av anläggningen (Ekbäck, 2011). De senare utgör 
då istället anläggningssamfälligheter. Både marksamfälligheter och 
anläggningssamfälligheter förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning 
av samfälligheter. De äldre samfälligheterna behöver vara utredda och 
registrerade beträffande lokalisering, gränser och delägande fastigheter för 
att kunna hanteras på ett enkelt sätt vid förrättning. Hur till vida en sådan 
utredning verkställts varierar stort inom olika delar av landet. De primära 
skiftena (stor-, en- och laga skifte ) har i många fall följts av andra senare 
fastighetsbildningsåtgärder som påverkat fastighetsindelningen, och 
delaktigheten i den samfällda marken. Detta kan resultera i att en 
samfällighetsutredning kan vara omfattande och tidskrävande 
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). För att återgå till hur rättighet kan säkras i en nyttig samfällighet så 
finns följande förslag på lösningar, se figur 2.  

Figur 2. Tillvägagångssätt vid samfällighet (egenproducerat flödesschema)  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Det första torde vara att utreda om stamfastigheten har del i samfälligheten. 
Om svaret är ja kan stamfastighetens andel antingen fördelas eller servitut 
upplåtas i stamfastighetens andel i samfälligheten i enlighet med 
Lantmäteriets handbok för FBL. Fördelning av samfällighetens andel sker 
då enligt 10:4 FBL medan upplåtelse av servitut i stamfastighetens andel i 
samfälligheten sker enligt 10:5 2st FBL och utgör ett undantag från regeln i 
7:9 JB som normalt hindrar upplåtelse av servitut i fastighets andel 
(Warnquist, 2010). Fördelen med ett andelsservitut är att servitutet kommer 
att utövas på den samfällda marken, men endast belasta stamfastigheten. På 
så sätt minimeras sakägarkretsen. Andelsservitut innebär dock en risk om 
stamfastigheten fastighetsregleras till en annan fastighet och avregistreras 
eller om stamfastighetens andelar regleras till en annan fastighet, då  
upphör andelsservitutet att gälla. Om stamfastigheten inte har andel i 
samfällighet kan servitut bildas i den samfällda marken, konsekvensen blir 
då fler sakägare då servitutsförhållandet kommer att belasta alla de 
delägande fastigheterna (Warnqvist, 2010). Som ytterligare ett alternativ 
kan gemensamhetsanläggning nybildas, se avsnitt 
”Gemensamhetsanläggning” ovan. En potentiell nackdel med ett servitut 
gentemot ett bildande av en gemensamhetsanläggning är att servitutet 
normalt inte reglerar skyldigheter, dvs hur vägen ska underhållas och hur 
kostnader ska fördelas. Vad som stadgas i lag gällande servitut är att ägaren 
till den tjänande fastigheten inte får tilläggas skyldigheter om inte 
överenskommelse därom kommer till stånd (7:1§ 2st FBL). Efter att en 
rättighet säkrats genom servitut är det normalt upp till ägarna av tjänande 
och härskande fastighet att göra upp om det praktiska arrangemanget 
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017).  
 
Oreglerad sammanslutning/enskild fastighetsägare som 
väghållare 
De tidigare avsnitten har beskrivit situationer då det funnits en ursprunglig 
reglering genom fastighetsbildningsmyndighetens inblandning. Men det 
finns också exempel på privata initiativ till enskilda vägar (Lantmäteriet, 
2016). En enskild fastighetsägare kan på eget initiativ anlägga en väg på sin 
egen, eller efter avtal, på annans mark och de eller flera kan även göra det 
gemensamt (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 
20 april 2017). Antalet fastigheter som har informell del i dessa vägar 
varierar och även graden av privat organisering. T ex kan vägen på privat 
väg ha organiserats som en ekonomisk förening (SFS1987:667 Lag om 
ekonomiska föreningar). Vägen kan också vara mer eller mindre befaren. 
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Tilläggas bör även att en befintlig väg också kan utgöra fastighetstillbehör 
enligt 2kap JB vilket bör tas i beaktande om formell rättighet ska prövas. För 
att rättsligen garantera den nybildade fastighetens rätt till befintlig väg bör 
gemensamhetsanläggning bildas enligt 1§ AL om fastigheterna har ett 
gemensamt behov, se figur 3. Förutom gemensamhetsanläggning tillåter 
Anläggningslagen även bildande av rättighet till enskilda vägar i andra fall 
enligt 46-57§§ AL. I huvudsak handlar det om tillämpningen av 49§ AL som 
tidigare behandlats. I avvägningen mellan en rättighet mellan lagrummen i 
FBL och de i AL finns möjligheten att nyttja bägge lagarna enligt 
Lantmäteriets handbok i AL (2016). Trots att de bägge lagarna enligt 
handboken kan användas utbytbart så används de antagligen i praktiken 
genom att servitut enligt FBL bildas i samband med annan 
fastighetsbildningsåtgärd i enlighet med undantaget i 7:2 3st FBL medan 
servitut enligt AL 49§ används som enskild åtgärd. Tex när det inte finns 
någon formell rätt till väg eller i kombination med annan AL-åtgärd 
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). 

Figur 3. Tillvägagångssätt vid oreglerad sammanslutning/ enskild fastighetsägare (egenproducerat 
flödesschema)  
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Tilläggsvis kan man även tänka sig att FML i utredningen av den befintliga 
vägens förhållanden (4:25 FBL) ej upptäcker att det föreligger en äldre 
förening eller att vägen utgör en samfällighet. I dessa fall kommer 
situationen felaktigt att behandlas som en oreglerad sammanslutning eller 
som om enskild fastighetsägare vore väghållare (Förrättningslantmätare A. 
Svensson, personlig kommunikation 20 april 2017).  
 
Tillfälliga servitut  
Även om rättighet avses skapas i efterkommande förrättning uppstår ändå 
ett rättighetsvakuum mellan fastighetsbildningen och fram till dess att 
rättighet skapas. Detta vakuum är en oreglerad situation där rättigheterna 
förknippade med fastigheterna inte överensstämmer med brukandet. I 
väntan på slutlig lösning finns möjligheter till att bilda rättigheter i det 
vakuum som uppstår fram till ny prövning. De benämns i den här studien 
som tillfälliga servitut. Tillfälliga servitut kan bildas enligt Anläggningslagen 
(SFS1973:1149) eller Fastighetsbildningslagen (SFS1970:988) i samband 
med förrättning. Några rättsfall när 50§ AL används för att tillfälligt 
användas i väntan på senare kommande förrättning har inte prövats. Men 
förutsatt att situationen uppfyller kravet på väsentlig betydelse och inte 
medför synnerligt men bör fastigheten kunna få rätt att tillfälligt använda 
den befintliga vägen i väntan på annan lösning. Stöd för tillfälliga servitut 
enligt FBL återfinns i sin tur i lagrummet 7:1 2st sista meningen.  
 
I vilken utsträckning tillfälliga servitut bildas och nyttjas finns ingen 
tillgänglig statistik på. Syftet att nyttja dem skulle vara att samordna 
rättighetsförhållandet med det verkliga nyttjandet av vägen i väntan på att 
en annan permanent åtgärd genomförs vilken kan argumenteras vara mer 
ändamålsenlig men också mer omfattande och tidskrävande, t ex en 
anläggningsåtgärd som kräver omfattande utredning. Det tillfälliga 
servitutet skulle komma att automatiskt upphöra i och med att annan 
rättighet bildades. Redovisningen i registret skulle dock inte upphöra i 
samband med att rättigheten gör det på grund av att det inte finns någon 
sådan bevakning (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig 
kommunikation 20 april 2017). Som tidigare behandlats finns det 
incitament för att åka snålskjuts och att ett rättsligt reglerande kommer på 
tal först när osäkerheterna tvingar de inblandade till det. Vinsten med att 
använda sig av ett tillfälligt servitut skulle vara att minska arbetsgången med 
att i efterhand ta bort ett ”permanent” servitut, då det tillfälliga servitutet 
automatiskt skulle upphöra i och med att en annan juridisk lösning kommer 
till stånd.  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Allmänt befaren väg  
Det har tidigare konstaterats att det inte är ett krav från lagstiftaren att 
rätten till väg formellt ska säkras. Men frågan om tillgången till väg ska tas 
upp i förrättningen även om rättighet inte måste bildas för att möta 
lämplighetskravet i 3:1 FBL. Begreppet allmänt befaren väg blir aktuellt då 
man ska bedöma den påverkan som en ny fastighet utgör på de befintliga 
förhållandena (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig 
kommunikation 20 april 2017). Att en väg anses vara allmänt befaren är 
inget definierat begrepp utan beror på en rad omständigheter. Blomkvist 
(2010) citerar Hovrättsrådet Fredrikson och dennes förtydligande 
kommentar till 1955 års ändrade vägtrafikförordning (61 och 62 §§). 

”Med att vägen är ”allmänneligen befaren” torde vara att förstå, att den förmedlar icke 
enbart trafik av rent lokal natur utan även långväga och genomgående trafik i mera 
avsevärd omfattning. Man synes kunna utgå från att sådan väg i regel är föremål för en ej 
alltför ringa trafik.” (Blomkvist, 2010). 

Innebörden blir att en allmänt befaren väg anses mer tillgänglig, även utan 
en formell rättighet, och mer lämplig att nyttja varpå behovet av en formell 
rättighet anses minska (Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig 
kommunikation 20 april 2017). Vid förrättningslantmätarens prövning av 
om nödvändiga vägar föreligger för den tilltänkta fastigheten är förutom en 
formell rättighet en annan lösning att konstatera att vägen är just allmänt 
befaren. Johnson (2006) beskriver denna lösning på vägfrågan som: 

”Denna lösning innebär egentligen ingenting. Det enda som sker är att man i förrättningen 
konstaterar att styckningslotten har tillgång till en allmänt befaren väg. Det kan vara en 
allmän väg (upplåten med vägrätt i en fastighet eller samfällighet), vilket torde vara det 
vanligaste, eller en enskild väg som används av flera fastigheter utan någon formellt 
fastställd förvaltning. Studien visar att lösningen används i vissa fall även då en befintlig 
gemensamhetsanläggning finns men har föråldrade andelstal. En inrättning i 
gemensamhetsanläggningen skulle då kräva omfattande utredningsarbete och båtnadskravet 
i 6 § AL kan inte uppnås.” (Johnson, 2006) 

Efter vad som avhandlats ovan i kapitel 2 kvarstår en rad praktiska frågor 
att besvara, dessa motsvarar studiens frågeställningar. Dessa frågor har idag 
inga svar vilket följande empiriska studie syftar till att besvara. 
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3. Forskningsmetod 

3.1 Introduktion 

En empirisk studie med en blandning av kvantitativa och kvalitativa inslag 
är enligt Almalki (2016) att föredra, men att i exakta mått besvara hur 
vanligt förekommande det är att rätten till väg inte formaliseras är inte 
realistiskt med tanke på tiden som stått till förfogande för studien. Detta på 
grund av att åtgärden inte registreras enskilt i något register med 
konsekvensen att det inte finns någon tillgänglig statistik 
(Förrättningslantmätare A. Svensson, personlig kommunikation 20 april 
2017). Det skulle krävts en genomgång av ett stort antal förrättningsakter för 
att kunna presentera kvantitativ data. Därför har studien fokuserat på 
kvalitativa aspekter vilket också återspeglas i frågeställningarna.  

3.2 Forskningsstrategi 

Undersökningen var till en början tänkt att vara i två delar som skulle följa 
sekventiellt på varandra. Som första del skulle en semi-strukturerad enkät 
med i huvudsak öppna frågor ha sänts ut för att därefter följas upp med 
djupgående intervjuer. På så sätt var förhoppningen att kunna kombinera 
förmågan att nå ut till en större grupp och på relativt kort tid samla in ett 
större material än vad som kunde vara möjligt genom enbart personliga 
intervjuer. Tanken med enkäten var att formulera så pass öppet ställda 
frågor att svaren skulle kunna imitera flertalet hållna personliga intervjuer. 
Det förmodade problemet med detta befarades vara att besvarandet av 
enkäten skulle komma att uppta för mycket tid för de tillfrågade varpå 
svarsfrekvens och svarskvaliteten befarades bli lidande. Därav togs beslutet 
att enbart vidta intervjuer för att kunna hålla hög kvalitet på erhållna svar 
och möjligheten att ställa följdfrågor. 

Med andra ord har en metod använts för att ge svar på alla forskningsfrågor 
med undantag av forskningsfråga tre som delvis kommer besvaras genom 
intervjuer och delvis i diskussionskapitlet. 
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3.3 Datainsamling 

För att verkligen komma ned på djupet (Kylén, 2004) har intervjuer 
genomförts med företrädare för Riksförbundet enskilda vägar (REV) och 
yrkesverksamma förrättningslantmätare. Intervjuförsök har även gjorts med 
ansvarig för Lantmäteriets Handbok FBL, men utan egentligt resultat (se 
avsnitt 4.1). Intervjuerna har kretsat kring studiens frågeställningar med 
syfte att diskutera, fördjupa, förtydliga, kontrastera och besvara frågorna. 
Hur många intervjuer som behövs för att utgöra en stadig grund är mycket 
svårt att avgöra (Galvin, 2014). Men avsikten var att kunna intervjua så pass 
många att svaren upplevdes följa liknande mönster och något av en 
gemensam bild framträdde. Att ha ett mindre underlag är inte heller en 
begränsning vid användandet av en kvalitativ metod då syftet inte är att 
generalisera skriver Rosenthal (2016) och refererar till Sutton (2015). 

3.3.1 Intervju 

Statliga Lantmäteriet (SLM) verkar nationellt där kommunalt lantmäteri 
(KLM) inte finns inrättat och bör ha mer enhetliga riktlinjer och framförallt 
fler förrättningar utom plan där rättigheter till enskilda vägar oftare blir 
aktuellt. Kommunala lantmäterikontor (KLM) är i sin tur ofta kopplade till 
en större stad där verksamheten omfattar en hel kommun med en tillräckligt 
stor ärendemängd för att motivera ett eget kontor (SFS1995:1393 Lag om 
kommunal lantmäterimyndighet). Dessa KLM-kontor har antagligen fler 
förrättningar inom detaljplan och stadsmiljö. Vad som är intressant med 
KLM är att det förmodligen råder större variation mellan olika KLM-
kontor än mellan SLM-kontor pga av högre grad av autonomi, lokala 
förutsättningar och arbetssätt. Därför var ambitionen att intervjua 
förrättningslantmätare både från KLM respektive från SLM. I den mån det 
rådde stor variation mellan svaren kunde ytterligare respondenter 
intervjuas. Antalet tillfrågade ansågs vara tillräckligt många så snart 
svarsvariationen följde liknande mönster. När svaren började bli i huvudsak 
samstämmiga bedömdes nyttan av fler intervjuer att avta. Att vid behov 
intervjua fler personer var rimligt inom det planerade tidsschemat. 

I den mån förhållandena tillät det skulle intervjuerna vara personliga 
intervjuer, men om omständigheterna krävde det så kunde intervjuerna ske 
över telefon, eller företrädesvis med ljud och bild via t ex tjänsten ”Skype”. 
Att använda Skype för kvalitativa intervjuer behandlas av Iacano, Symonds 
& Brown (2015) och bedöms vara ett lämpligt alternativ till traditionella 
möten.  
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3.3.2 Etiska överväganden 

Studien involverar människor och därför har hänsyn tagits till de 
medverkandes integritet. Intervjuerna har bland annat att genomförts med 
yrkesverksamma lantmätare med ingående frågor om deras dagliga arbete 
vilket kunde upplevts som invasivt. De som medverkat har dock valt att göra 
det, vilket får anses förmildrande. Risken fanns dock att studien skulle 
kunna exponera enskilda individer vilket inte var syftet. Efter en avvägning 
har därför intervjuerna ”semi-anonymiserats" med endast initialer, om 
kontoret är SLM eller KLM samt geografisk placering. Detta dels med 
förhoppningen om mer utförliga svar och åsikter men dels också för att 
värna om de tillfrågades integritet. Intervjupersonerna har även tillfrågats 
hur de vill synas i rapporten och getts möjligheten att godkänna att de 
uppfattats rätt innan publicering. 

3.3.3 Genomförande 

Förrättningslantmätare hos både statliga och kommunala lantmäterikontor 
har tillfrågats för att inhämta eventuella skillnader i handläggningen. 
Lantmäterikontoren valdes slumpvis ut med viss regional spridning. Kontakt 
erhölls via kommunens webbplats, varpå intervjupersonerna anmälde sig 
frivilligt. För statliga Lantmäteriet så kontaktades Kundcenter varpå 
kontaktuppgifter erhölls. Intervjutillfällen bokades in och genomfördes per 
telefon då Skype var förknippat med vissa tekniska problem och det ansågs 
tillräckligt att intervjun vidtogs endast med ljud. Intervjuerna utgörs av 3 
svar från KLM respektive 2 svar från SLM. De lantmäterikontor som 
tillfrågats är: 

KLM: Linköping, Göteborg, Jönköping Skellefteå, Norrköping, Motala, 
Gävle 
SLM: Malmö, Hässleholm, Stockholm, Luleå 

De första som hade möjlighet att delta kom att intervjuas vilket resulterade i 
intervjuer med: 

KLM: Göteborg, Jönköping, Linköping 
SLM: Hässleholm, Malmö 

KLM Norrköping och KLM Motala avböjde att medverka. SLM Luleå 
tackade ja till att medverka efter att de övriga intervjuerna avslutats. Svaren 
var i hög grad samstämmiga varpå det bedömdes att ytterligare intervjuer 
inte var nödvändigt utifrån de tidigare erhållna svaren. Från resterande 
tillfrågade kontor har svar ej erhållits. 
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3.4 Modell för analys av insamlad data 

För att göra det möjligt att dra slutsatser från de olika perspektiven så har 
informationen förenklats, generaliserats, grupperats, analyserats och tolkats 
för att möjliggöra att forskningsfrågorna kan besvaras (Biggam, 2011). 
Intervjuerna presenteras i sammanfattad och huvudsaklig form efter 
intervjuperson och intervjutillfälle i Bilaga 1. I resultatkapitlet sammanfattas 
resultaten objektivt forskningsfråga för forskningsfråga. Allt grundmaterial 
har sparats i enlighet med god forskningssed för att möjliggöra nödvändig 
kontroll. 

3.5 Begränsningar och potentiella problem 

Studien grundas på intervjuer med yrkesverksamma förrättningslantmätare, 
handboksförfattare och representanter för Riksförbundet enskilda vägar. 
Med anledning av detta är studien beroende av svarskvalitéten, 
svarsfrekvensen, urval och i viss mån antalet tillfrågade beroende på grad av 
samstämmighet i de erhållna svaren.  

Vilka som intervjuats har en direkt påverkan på vad som kommit fram i 
intervjuerna och i slutänden vilket resultat som nåtts. Att studien vänder sig 
både till kommunala lantmäterikontor och statliga lantmäterikontor innebär 
förhoppningvis att studien blivit mer generell än att endast göra anspråk på 
att representera ett kontor. Men det vore naivt att göra anspråk på att 
studien skulle representera hela yrkeskåren, eller för den delen, hela landet. 
Förrättningslantmätare prövar frågor som första instans och deras 
bedömningar präglas av deras olika förutsättningar, olika motiveringar och 
olika personligheter. För att få någon form av nationell riktlinje för hur 
handläggningen rekommenderas att vidtas var ambitionen att intervjua 
ansvarig för handbok FBL på Lantmäteriet, de har dock avböjt att direkt 
medverka (se resultat 4.1). REVs representant representerar i sin tur 
väghållarna till enskilda vägar ute i landet. Hur intervjuer med faktiska 
fastighetsägare hade påverkat studien kan bara spekuleras i. 
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4. Resultat - sammanställning av intervjusvar 

4.1 Resultat 

Beträffande Lantmäteriets handboksförfattares medverkan erhölls, efter 
några omvägar, nedanstående mailsvar från sektionen för fastighetsrätt på 
Lantmäteriets huvudkontor i Gävle.  

”Handboken sköts av mig och mina medarbetare. Det finns inte någon enskild författare i 
vanlig mening, och innehållet i handboken bygger inte på våra egna överväganden och vad 
vi anser eller hur vi tycker att en given situation bör hanteras. Handboken (liksom juridisk 
doktrin i allmänhet) hämtar i stället sitt innehåll i förarbeten och rättspraxis. Vi som 
arbetar med handboken har alltså ingen ytterligare information att förse dig med, än den 
som redan framgår av handboken eller av de rättskällor till vilka vi hänvisar. Många 
gånger, liksom i detta fall, är informationen från förarbetena knapphändig. Vi får då 
redovisa vad vi har tillgång till, och sen är det upp till förrättningslantmätarna att 
tillämpa juridiken på sina aktuella ärenden. Handboken är alltså på många sätt helt 
enkelt en lagkommentar. Ska du komma vidare i ditt arbete, är det alltså 
förrättningslantmätarna du nu ska prata med.” (Lantmäteriet sektion fastighetsrätt, 
mailsvar 2017-04-18, bilaga 1.) 

Lantmäteriets sektion fastighetsrätt som ansvarar för handbok FBL hade 
med andra ord ingen möjlighet att medverka annat än genom den 
information som framgår ovan. De nedan följande svaren består alltså av de 
fem intervjuade förrättningslantmätarna och representanten från 
Riksförbundet enskilda vägar. Intervjun med Riksförbundet enskilda vägar 
har endast relevans för forskningsfråga tre med syfte att ge perspektiv på hur 
situationen fungerar idag och vad som skulle kunna förändras. Intervjuerna 
återfinns person för person i bilaga 1. 

4.1.1 Forskningsfråga 1 

I vilka situationer förekommer avstyckning utan att formell rätt 
till väg bildas? 
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Så vilka är då situationerna då det bedöms mer lämpligt att lämna frågan 
om rättighet till en befintlig väg olöst? Flera av de intervjuade 
förrättningslantmätarna påpekar att det är tillgången till väg de prövar och 
att det inte finns någon skyldighet att bilda en rättighet, det påpekas dock 
att om det går att lösa i ett tidigt skede så är det bra. I intervjuerna 
framkommer det att förrättningslantmätarna prövar förhållandena och 
förutsättningarna för fastighetsbildningen varpå de bildar sig en uppfattning 
om hur till vida tillgång till befintliga vägar föreligger. Graden av ”allmänt 
befaren väg” spelar in vid osäkerhetsbedömningen av hur tillgången står sig 
utan en formaliserad rätt. Förutsatt att det inte rör sig om en situation då 
handboken särskilt föreskriver att rätten ska säkras så har 
förrättningslantmätaren relativt fri prövningsrätt av frågan. De fall då 
handboken föreskriver att rätten ska säkras är något förenklat när det på ett 
lättare sätt kan ske. Vid svårare fall som kräver mer utredning och innefattar 
fler sakägare finns, förutsatt att det rör sig om en befintlig väg och att 
tillgången anses tillräcklig, möjligheten för förrättningslantmätaren att 
bedöma att vägfrågan kan behandlas i en eventuell senare förrättning. Dessa 
situationer är till exempel att vägen löper över en samfällighet, att vägen 
utgör en inaktuell gemensamhetsanläggning, att en ansökan om 
anläggningsförrättning redan kommit in, att det finns en fungerande 
informell organisation eller att kommunen frivilligt efter avtal sköter den 
enskilda vägen. Även om förrättningslantmätaren bedömt att en rättighet 
inte måste bildas inom förrättningen så har trots det sakägaren möjlighet att 
yrka på en lämplig juridisk lösning. Om förrättningslantmätaren bedömer 
att rättighet till väg måste bildas för att fastigheten ska vara lämplig så krävs 
att sakägare yrkar på detta. I annat fall bör förrättningslantmätaren ställa in 
förrättningen. Så för att besvara forskningsfrågan så förekommer 
”avstyckning utan att formell rätt till väg bildas” då förrättningslantmätaren 
och sakägaren bägge anser det lämpligt. 

4.1.2 Forskningsfråga 2 

Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning? 
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En av de intervjuade förrättningslantmätarna ser sig varken ha skäl eller val 
utan menar att förrättningslantmätaren ska förhålla sig objektiv och opartisk 
och därmed inte kan ta in direkta skäl så som extra handläggningstid och 
högre kostnader i sin bedömning. Antingen bedöms vägfrågan kunna 
skjutas på framtiden eller inte. Om inte så krävs ett yrkande annars ska 
förrättningen ställas in. Förrättningslantmätaren menar istället att de direkta 
skälen har sakägaren efter det att förrättningslantmätaren bedömt att det 
inte är nödvändigt att bilda en rättighet i samband med avstyckningen. Då 
informeras sakägaren och denna har möjlighet att trots 
förrättningslantmätarens bedömning yrka på en lösning. Det är först denne 
som i detta fall har direkta skäl. Övriga förrättningslantmätare har inte 
riktigt beskrivit det på samma sätt  vilket kan bero på hur frågorna ställts 
och vilket perspektiv som anlagts. De har beskrivit det som att skälen är att 
utredningen blir lång, att det komplicerar och fördyrar processen samt att 
man i vissa situationer inte vill rubba informella förhållanden som fungerar 
genom att ge den nybildade fastigheten bättre rätt, det bedöms då bättre att 
lösa frågan senare vid behov. Situationen fungerar helt enkelt så länge den 
fungerar. Förrättningslantmätaren redovisar lämpligen utredningen och sina 
skäl i akten för dokumentation. På så sätt signaleras också att frågan tagits i 
beaktande. En förrättningslantmätare påpekar också att om alla 
anläggningar skulle omprövas så skulle inte resurserna räcka till. En annan 
orsak kan vara att det rent praktiskt saknas ett direkt behov av rättighet då 
vägen fungerar ändå och kostnaderna för väghållningen täcks av statliga 
eller kommunala bidrag. Exempel finns också då kommunen står för den 
praktiska skötseln av enskilda vägar.  
 
Sakägare har inte intervjuats inom studien, men intervjuade 
förrättningslantmätare vittnar om att det ofta upplevs av sakägare som att 
frågan om rättighet till väg komplicerar och drar ut på processen samt ses 
som kostsam. Detta då förfarandet involverar fler berörda fastighets- och 
rättighetsägare som ska ges sakägarstatus. Att säkra en rättighet kan då 
enligt förrättningslantmätarna innebära att förrättningen och efterföljande 
projekt blir försenade, försvårade och fördyrade. En annan aspekt fördes 
fram av en av de intervjuade förrättningslantmätarna, denne menade att 
sakägare kanske inte yrkar på en rättighet då man är rädd för konflikter 
med grannar vid yrkande pga av att det då uppstår kostnader för de 
inblandade. Ytterligare en framförd aspekt är uppfattningen att det kan 
finnas en vilja att reglera frågan privat utanför förrättningen och en tredje 
synpunkt är att det kan finnas intressen för sakägaren att inte reglera frågan 
då det kan innebära skyldigheter för denne. 
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4.1.3 Forskningsfråga 3 

Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning? 

Efter kontakt med Lantmäteriets sektion fastighetsrätt som ansvarar för 
handboken i FBL framkommer att handboken inte utgör tolkning, faktisk 
handledning, eller aktiva rekommendationer av olika tillvägagångssätt för 
förrättningslantmätarens handläggning i denna fråga. Handboken utgör 
endast en sammanställning av tidigare avgöranden och förarbeten. De 
tillfrågade förrättningslantmätarna upplever dock enhälligt instruktionen 
som handboken ger som tillräcklig.  Bristen på uttryckliga riktlinjer verkar 
inte utgöra ett problem för beslutsfattarna vid handläggning. 
Förrättningslantmätarna uppfattar det som finns skrivet om frågan som 
lämpligen detaljerat då många ärenden är unika.  

Förrättningslantmätarnas svar är i överensstämmelse med de något 
knapphändiga generella riktlinjer som beskrivs i handboken med undantag 
av anslutning till gemensamhetsanläggningar. Även mellan olika kontor och 
mellan statliga respektive kommunala lantmäterikontor råder det i 
huvudsak enighet med den varians som uppkommer genom talat språk i 
intervjuer. De kommunala lantmäterikontor som hörts vittnar om att man 
använder handboken från SLM. Det som kan sägas är att två av de 
kommunala Lantmäterikontoren verkar ta lite hårdare på frågan om rätten 
till väg. Det framkommer att uppfattningen är att man förr alltid tryggade 
rätten men idag går mot det statliga Lantmäteriets tillämpning som 
uppfattas som mer laissez faire. Hur gammal SLMs tillämpning är, eller dess 
utveckling, har inte framkommit. En annan representant för kommunalt 
lantmäteri påpekar att frågan alltid tas upp till diskussion och att det i 
merparten av avstyckningarna tryggas rätt till väg med en formell rättighet. 

Förrättningslantmätarna påtalar alla att varje ärende skiljer sig åt. Men 
generellt kan sägas att skjuta vägfrågan på framtiden endast bör göras då 
vägen är fungerande och det inte finns anledning att tvivla på att fastigheten 
har praktisk möjlighet att nyttja vägen utan en formell rättighet. Finns det 
tvivel bör frågan tas upp och rättighet nybildas. Innan man lämnar 
vägfrågan åt framtiden bör förrättningslantmätaren också förvissa sig om att 
det finns möjlighet att senare lösa frågan tvångsvis. Att i annat fall 
fastighetsbilda utan rätt till väg kan resultera i svårigheter om problem kring 
vägen senare uppstår.  
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Förrättningslantmätarna påtalar att man många gånger rådgör med 
kollegor. Förrättningslantmätarna uppger sig handlägga utifrån handboken, 
utreder förhållandet kring den befintliga vägen, rådgör med sakägare, 
bedömer om det finns möjligheter att i efterhand lösa vägfrågan och tar i 
beaktande tidigare förrättningar i området. Detta på grund av viljan att inte 
bilda ”orättvisa” förhållanden när andra fastigheter i området inte har en 
ordnad rättighet eller på annat sätt störa ett i övrigt fungerande informellt 
förhållande. Då är det bättre att allas rätt prövas vid ett senare tillfälle. 
Avvägningarna dokumenteras i förrättningsakten och på så sätt visas att 
vägfrågan tagits i beaktande oavsett resultat. 

Det är upp till var och en att fatta sina egna beslut i väntan på en dom som 
kan vara vägledande. Med det sagt så framkommer också olika metoder för 
handläggningen. Ett exempel som framkommer är hur det, istället för att 
skjuta vägfrågan på framtiden, genom överenskommelse enligt 43§ AL är 
möjligt att ansluta en fastighet med ett skäligt andelstal när det föreligger 
svårigheter på grund av att en gemensamhetsanläggning har inaktuella 
andelstal. På så sätt ges den nybildade fastigheten ett skäligt andelstal och 
anslutning utan att hela gemensamhetsanläggningen behöver omprövas då 
den i övrigt fungerar tillfredsställande. En annan metod som lyftes fram var 
att när det väl söks AL-förrättning för att bilda en ny 
gemensamhetsanläggning så kan man ta hänsyn till de som har en formell 
rätt bildad sedan tidigare. De bedöms då ha mindre nytta av åtgärden samt 
har redan sedan tidigare betalat för en rättighet. Möjlighet finns då för 
förrättningslantmätaren att efter vad som är skäligt fördela kostnaderna 
enligt 29§ AL och lägga en större del av förrättningskostnaderna på de som 
inte har någon formell rättighet sedan tidigare. 
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Hur information ska hanteras i förrättningen samt hur effektivitet hanteras i 
relation till rättssäkerhet framgår inte av handboken. 
Förrättningslantmätare beskriver en något varierande praxis gällande vilken 
dialog man för för att utreda hur pass osäker en vägs nyttjande vore utan att 
rättighet bildats. En uppfattning är att förrättningslantmätaren endast 
behandlar sakägare och att andra inte får kännedom om förrättningen, inga 
grannar kontaktas samt att man går uteslutande på sakägarens uppgifter. 
Detta då det är i sakägarens intresse att vägsituationen är hållbar och 
fungerar. Från andra beskrivs det som att man kan förhöra sig med en 
förening eller representant i området för att försäkra sig om att dennes bild 
stämmer med de uppgifter som sakägaren lämnat. Exempel förs också fram 
hur det kan ske att en orolig privatperson kan framkalla att en rättighet 
upplevs behöva säkras och på så vis uppmärksamma frågor och påverka 
förrättningen trots att denne inte är formellt sakägare. Från intervjuerna 
framkommer att nya riktlinjer är på väg att utarbetas inom statliga 
Lantmäteriet, region syd. I vilken form dessa kommer presenteras eller 
deras innehåll är ännu okänt. Men syftet är att lägga fram handfastare 
förhållningssätt i juridiska avvägningar för en mer enhetlig handläggning.  

Överlag tycks de yrkesverksamma förrättningslantmätarna vara tillfreds 
med situationen. Få förbättringsförslag har kommit upp i intervjuerna. Ett 
förslag som gavs benämndes ”Finlandsmodellen” och är en situation som 
tillåter olika vägföreningar att i större utsträckning reglera delägande 
fastigheter och andelstal på egen hand, utan direkt myndighetsinblandning. 
Ett annat förslag som en förrättningslantmätare menade skulle förbättra 
vore att man tog bort möjligheten att bilda andelsservitut då dessa enligt 
dennes mening skapar större problem än om man överhuvudtaget inte 
formaliserat en rättighet. 
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För att få väghållarnas syn har Riksförbundet enskilda vägar intervjuats 
vilket i viss mån får stå som en kontrast till lantmätarnas synsätt. En 
fastighet kan vara lämplig om vägfrågan inte är formellt reglerad, men detta 
beskrivs som en brist som kan innebära framtida kostnader. I och med att 
en ny fastighet bildas utan att anslutas eller att en samförståndslösning nås 
så undergrävs den förrättning som de övriga fastighetsägarna redan betalat 
för. Så när det finns en organisering ska anslutning ske eller åtminstone bör 
förrättningslantmätaren noggrant dokumentera varför man valt att inte 
göra det. Av representanten påtalas att det finns olika lösningar och olika 
beslutsskrivelser. Ett exempel som påtalas var då man anslöt en fastighet till 
en befintlig gemensamhetsanläggning med inaktuella andelstal och 
konstaterade att man inte kunde åsätta fastigheten ett andelstal då en 
omprövning krävdes, men på så sätt anslöts ändå fastigheten. 

Ett förslag på förbättring från REV vore att skärpa skrivelsen i 42§ och 42a§ 
AL från ”får” till ”ska”. Den intervjuade är av uppfattningen att det ofta 
slarvas med anslutning till befintliga gemensamhetsanläggningar för väg 
men att när det påtalas så möts man av ”det är ingen miss för det står ju 
”får” och inte ”ska” i lagtexten”. Avslutningsvis så konstateras att oavsett 
hur man gör så bör förrättningslantmätaren motivera och dokumentera i 
akten för framtiden. I vissa fall framgår det inte vad som skett av 
handlingarna varpå man inte vet om frågan glömts bort eller inte.   

En av de intervjuade förrättningslantmätarna lyfter samma fråga om att 
man nog ibland gör det lite lätt för sig och är lite slarvig vid utredningen. 
Till exempel kan det vara så att det konstateras att andelstalen är inaktuella 
varpå man lämnar vägfrågan. Rent praktiskt kan vägen dock fortfarande 
skötas enligt dessa andelstal. Genom att då inte behandla frågan så 
undergrävs den fungerande organisationen. Tendenser finns också att om 
vägfrågan inte prövas vid en förrättning, så är det stor chans att man 
resonerar på samma sätt även vid nästa förrättning.
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5. Analys och diskussion  

5.1 Inledning 

Hur ska man behandla rättigheter till väg i samband med nybildande av 
fastighet? Många människor har per automatik rätt till vägar genom det 
statliga och kommunala vägnätet. Det finns anledning att tro att många 
människor inte känner till skillnaden mellan de olika vägtyperna och inte 
inser att det enskilda vägnätet anlagts och underhålls av enskilda 
privatpersoner. Att automatiskt få bli en del av denna enhet är ingen 
självklarhet. Det krävs rimligtvis någon form av anslutning, antingen 
formellt juridisk eller allra minst en informativ process. Hur ska annars 
parterna kunna bli varse om varandra och avgöra om eller hur de vill 
reglera sina rättigheter och skyldigheter i denna gemensamma 
angelägenhet? 

Hur tillvägagångssättet än behandlas kommer annans fastighet och annans 
väganläggning att nyttjas. Hur bör detta nyttjande av annans egendom 
prövas? Av lagtexten stadgas att fastigheten ska ha tillgång till behövliga 
vägar utanför sitt område. I propositionen framgår att det inte är ett krav att 
juridiskt säkra rätten till den befintliga vägen. Ekbäck (2012) formulerar det 
som att det inte är ett krav om det riskerar att medföra omfattande 
merarbete. Det vill säga om bördan inte står i proportion till den upplevda 
vinsten av åtgärden. 

Man kan som utgångspunkt för diskussionen fråga sig om dagens 
lagformuleringen är för svag eller om den är fullt adekvat. Borde det stadgas 
att rättighet ska säkras? Det finns fördelar i och med att situationen skulle bli 
mer tydlig. Krav, ansvar och förväntningar både från förrättningslantmätare 
och sakägare skulle bli tydligare. Detta skulle antagligen bättre spegla 
många lekmäns förmodade förväntan att rätt till väg ”ingår”. Antagligen 
förutsätter de allra flesta att tillgång till väg bara ska fungera. Nackdelen 
skulle vara att förrättningsprocessen ytterligare kompliceras, ett moment 
som man idag har möjlighet att undvika skulle göras obligatoriskt. Utöver 
detta finns generellt en önskan att lagstiftningen ska vara flexibel i de 
situationer då flexibilitet kan tillåtas. Rimligtvis är frågan inte en fråga om 
rätt eller fel utan en fråga om vad som kan argumenteras vara lämpligare än 
något annat tillvägagångssätt. 
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5.2 Kostnadsskäl 

För fastighetsägare är det rimligtvis en fråga i deras intresse att vägfrågan 
ska fungera. Ett sätt är att få en rättighet bildad genom Lantmäteriets 
försorg, men till vilken kostnad? Kostnader framkommer i studien just som 
ett aber. Myndigheterna ska verka som garanter för vårt institutionella 
samhälle men, som Kalbro (2010) konstaterar, något som inte är effektivt 
kommer inte att användas. Beträffande vägar är Lantmäteriets inblandning 
och verksamhet kanske inte alltid upplevd som av godo. Dyra 
förrättningskostnader kan resultera i en önskan att reglera frågan på egen 
hand eller kanske att inte reglera frågan alls. Det kan även argumenteras för 
att många ser det som en självklarhet att ha tillgång till väg och det som tas 
för givet vill rimligtvis ingen betala för.  Det tycks inte finnas någon direkt 
önskan varken hos Lantmäteriet eller fastighetsägare att behandla frågan 
inom förrättningsramen när möjligheten ges att inte behandla frågan. 
Antagligen på grund av att det inte upplevs effektivt och att det kostar mer 
än det smakar samt, som en av förrättningslantmätarna konstaterar, 
resurserna finns inte. Försök att göra AL-förrättningar billigare framträder 
tydligt till exempel i möjligheten till överenskommelse enligt 43§ AL och 
möjligheten att ändra andelstal enligt 24a§ AL. Dessa inslag gör det möjligt 
för parterna att ha ett större självbestämmande men dessa åtgärder 
förutsätter då en ursprunglig ordning. Priset för förrättningen bör alltså vara 
ett givet ämne för diskussion. I första hand bör kostnaderna ses över - är det 
möjligt att förenkla processen istället för att överhuvudtaget inte behandla 
frågan? Förenklingsregler skulle kunna göra frågan mindre kostsam. Hur 
dessa förenklingar skulle se ut finns det många upplägg på, tex användandet 
av tillfälliga servitut fram till dess att annan varaktig lösning kommer till 
stånd. Det kan kombineras med olika möjligheter att begränsa 
sakägarkretsen genom förenklingar samt att ge förenklad information eller 
underrättelse för att på ett tidigt stadie verka för samförståndslösningar. Om 
förrättningens nedlagda tidsåtgång inte kan minskas på kort sikt bör det 
kunna argumenteras för att förrättningsverksamheten i viss mån bör 
anslagsfinansieras så att åtgärder som är väsentliga för funktionaliteten och 
rättsäkerheten hos en fastighet och fastighetssystemet kan vidtagas och inte 
väljs bort enkom på grund av kostnadsskäl. En politiskt styrd subvention bör 
kunna komma tillrätta med detta. 
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5.3 Rättssäkerhet 

Förrättningslantmätaren har ansvaret för att förrättningen sker rättssäkert 
och bör därför tidigt utarbeta en strategi för handläggningen. Lagstiftaren 
överlåter åt förrättningslantmätaren att pröva frågan och de enda 
riktlinjerna för i vilka situationer det är lämpligt att utelämna en formell 
rättighet ges av Lantmäteriets handbok FBL. Handboken ger 
förrättningslantmätaren relativt fria tyglar. Det kan dock vara problematiskt 
om det är många nya på ett kontor att inte ha tillgång till erfarna kollegor 
och inga uttryckliga riktlinjer. Handboken kanske därav bör uppdateras 
med de erfarna förrättningslantmätarnas praktiska tillvägagångssätt, inte för 
de erfarnas egen skull, utan för de nya och kommande nyanställda. 
Önskvärt vore kanske därför trots förrättningslantmätarnas svar, att 
Lantmäteriet såg över och arbetade fram riktlinjer för hur just effektiviteten 
och rättssäkerheten kan optimeras när vägfrågan bedöms kunna skjutas på 
framtiden. Det framkommer i studien att ett specialistnätverk arbetar med 
att ta fram riktlinjer då denna studie skrivs, nätverkets arbete och utfall är 
dock i nuläget okänt.  

Olika kompromisslösningar mellan att bilda rättighet och att inte göra det 
framkommer. En praktik med att genom en överenskommelse enligt 43§ AL 
ansluta en fastighet till en i övrigt inaktuell gemensamhetsanläggning 
framkom i intervju med förrättningslantmätare. Den nybildade fastigheten 
ansluts efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och föreningen som 
förvaltar. Andelstalet sätts till vad som är skäligt och på så sätt kan en 
anslutning formellt göras utan att hela anläggningen, som i övrigt är 
fungerande och verksam, behöver göras. Om någon i efterhand är missnöjd 
kan en omprövning efter ansökan vidtas. 

Oavsett hur förrättningslantmätaren beslutar bör det redogöras för 
bakomliggande skäl samt noggrant motiveras och dokumenteras i 
förrättningsakten enligt Fastighetsbildningslagen och den subsidiära 
Förvaltningslagen. Detta bör vara av vikt då det är rimligt att tro att 
enskilda fastighetsägare och lekmän inte har den fulla bilden av hur tillvida 
rättigheter föreligger eller inte och innebörden av endera situation. Detta 
för att förhindra att fastighetsbildning orsakar konflikter i området. 

#37



Lagstiftningens flexibilitet möjliggör att vägfrågan lämnas olöst förutsatt att 
förrättningslantmätaren kan anta att tillgång till väg föreligger trots 
avsaknaden av en formell rättighet. Möjligheten att ha kvar dagens 
tillvägagångssätt bör inte utelämnas. Förslagsvis skulle dock 
tillvägagångssättet kunna kombineras med krav för att undvika det 
rättighetsvakuum som annars uppstår. Ett exempel skulle kunna vara att 
fastighetsbildningsbeslutet villkoras av att anläggningsförrättning ska sökas 
inom t ex 6 mån från fastighetsbildningsbeslut om inte en lösning kan ske på 
privat väg genom t ex inskrivning av avtalsservitut eller överenskommelse 
enligt 43§ AL. På så sätt skulle konfliktytan inför framtiden minska och även 
skydda en nybliven fastighetsägare efter överlåtelse. Det är inte orimligt att 
det skulle kunna leda till minskade konflikter på sikt. Genom att göra lite 
mer förstahandsåtgärder i ett tidigt skede finns det anledning att tro att man 
skulle kunna undvika mer arbete längre fram.  

Bedömningen av sakägarkretsen och rättssäkerhetsperspektivet bör också 
diskuteras. Normalt är de som vore sakägare om vägfrågan hade behandlats 
inte sakägare då frågan skjuts på framtiden. Detta då det ej vidtas en åtgärd 
som berör dem och förrättningslantmätaren behandlar endast de som 
berörs av en åtgärd som sakägare i förrättningen. Ändå berörs deras rätt 
rent praktiskt då en ny fastighet kommer nyttja väganläggningen. Genom 
att förrättningslantmätaren inte ansluter eller väcker frågan om rättighet till 
väg så undergrävs eventuellt den befintliga organisationen av vägen och ett 
nytt element tillförs, kanske till och med obemärkt, in i vägskötselns 
verksamhet. Detta medför en risk att frågor göms och att det medför osäkra 
rättighetsförhållanden, ofullständig information och att det slutar med 
konflikter i grannskapet. På något sätt bör befintliga brukare av vägen och 
väghållare informeras om att en ny fastighet kommer att nyttja vägen, 
oavsett om rättighet ska säkras eller inte. Hur ska de annars kunna föra fram 
synpunkter på väghållningen eller ges information som kan innebära en 
chans att nå samförståndslösningar i ett tidigt skede eller föranleda att en 
ansökan om gemensamhetsanläggning lämnas in. I praktiken framkommer 
det att somliga förrättningslantmätare förhör sig i området, t ex om det 
finns en förening. Man kan dock fråga sig om det i enlighet med 
förvaltningslagens stadganden om rättssäkerhet och information inte skulle 
kunna vara möjligt, och kanske även lämpligt, att informera kända 
intressenter i en högre grad än vad som görs idag. 
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5.4 Samordning av vägfrågorna  

Idag är det tre myndigheter som i huvudsak är inblandade i vårt scenario 
med avstyckning för bostadsändamål och nyttjande av enskild väg. Dessa är 
Lantmäteriet, den kommunala byggnadsnämnden i samband med bygglov 
eller förhandsbesked och den tredje myndigheten är Trafikverket som 
beviljar bidrag för väghållning. Då byggnadsnämnden prövar vägfrågan i 
samband med att t ex förhandsbesked ska beviljas för nybebyggelse, ska 
sakägare underrättas och de ska få möjlighet att yttra sig. Sammantaget 
prövas tillgången till vägar av två myndigheter och en tredje ger bidrag men 
ingen av dessa ställer krav för hur, när eller vem som ska säkerställa att 
nyttjandet speglar rättigheten att nyttja. Inga krav ställs på reglering, 
samordning eller att rättigheter finns trots den nyttjanderätt som informellt 
”upplåts” på annans mark genom att fastighet bildas med tillgång till 
befintlig väg. Vägfrågor är komplexa och förslagsvis är inte frågan enklare 
för en lekman. Ska man behålla det nuvarande systemet så föreslås att 
insatser måste göras för att det ska finnas kunskap om situationen och 
incitament för fastighetsägarna att reglera frågan och för myndigheterna att 
förtydliga ansvarsfördelningen och sitt enskilda ansvar. Trafikverket ger givet 
vissa förutsättningar bidrag till skötseln av enskilda vägar. För att få ett mer 
fullständigt register där de inblandade har större incitament att ha 
förhållandena klara och utredda kan bidragen kopplas till registret. På så 
sätt bör incitament för väghållarna att nå ordnade och redovisade 
förhållanden uppstå. Kanske ska Lantmäteriet ta över bidragsprövningen 
alternativt Trafikverket ta över registerverksamheten för enskilda vägar? 
Flera olika varianter skulle man kunna titta på, men antagligen vore ett 
helhetsgrepp önskvärt. 

5.5 Metoddiskussion 

Studiens ansats har varit ambitiös men likt hur förrättningen förhåller sig till 
vägfrågan så har tids- och resursskäl utgjort begränsningar. 
Forskningsmetoden har varit kvalitativ med ett relativt litet underlag. Det 
rör sig bevisligen om en mångfacetterad fråga i något av en gråzon ställd till 
en yrkesgrupp med relativt fria möjligheter att leda och pröva 
fastighetsrättsliga frågor efter eget huvud. Svaren från 
förrättningslantmätarna har dock varierat kring i huvudsak samma teman. 
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En annan begränsning med metodvalet är att studien inte kan svara för hur 
vanligt eller hur utbredningen av användandet ser ut, vilket en kvantitativ 
metod hade kunnat, vilket hade varit mycket intressant men också 
tidskrävande. Vidare kan också metodvalet diskuteras angående de 
personliga intervjuerna. Den ursprungliga tanken var att utföra en enkät 
kombinerat med intervjuer. Enkäterna skulle vara så pass öppet 
formulerade att svaren skulle kunna imitera flertalet hållna personliga 
intervjuer. Det förmodade problemet med detta tillvägagångssätt befarades 
vara att besvarandet av enkäten skulle uppta för mycket tid för de tillfrågade 
varpå svarsfrekvens och svarskvaliteten befarades bli lidande. Det har i 
efterhand visat sig vara tvärtom. Allt eftersom arbetets gång har det 
framkommit att det finns tendenser att personer hellre svarar på mailfrågor 
än deltar i intervjuer. Vad det beror på kan inte enkelt låta sig avgöras. 
Gissningsvis kan det röra sig om pressade tidsscheman eller att det upplevs 
enklare att få frågor på mail och tid att förbereda sig.  

Det upplevs ha varit relativt svårt att få personer att medverka, framförallt 
från statliga Lantmäteriet med långa svarstider, hänvisningar och den 
svårighet det innebär att få kontakt då det endast föreligger en gemensam 
kontaktingång till hela det statliga Lantmäteriet. Den nuvarande metoden 
bedöms trots sina begränsningar vara tillfredsställande och 
forskningsfrågorna har fått tillförlitliga svar i den mån som det är möjligt 
genom en kvalitativ studie. 

5.6 Aspekter på miljö och hållbar utveckling 

Genom att processen genomlyses är förhoppningen att potentiella 
frågetecken och konflikthärdar kunnat rätas ut för att bidra till ett mer 
effektivt utnyttjande av myndigheternas och samhällets resurser. 
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6. Slutsats 

6.1 Introduktion 

Målet med denna undersökning var att kunna formulera svar på de 
uppställda frågeställningarna med syftet att kunna resultera i en rättssäkrare 
handläggning, lämpligare fastigheter, en effektivare samverkan mellan 
fastigheter och ett lämpligare fastighetssystem. 

6.2 Slutsatser 

6.2.1 Forskningsfråga 1: I vilka situationer förekommer 
avstyckning utan att formell rätt till väg bildas? 

 
När förhållandena tillåter att på ett ”enkelt” sätt bilda en rättighet eller att 
ansluta till en befintlig gemensamhetsanläggning är förrättningslantmätarna 
eniga att så skall göras. När förhållandena är mer komplicerade finns olika 
juridiska lösningar eller skrivelser för att skjuta frågan på framtiden. 
Förrättningslantmätarna för i studien fram att man i många fall inte vill 
propsa på en förrättning när förhållandena fungerar och väg föreligger. På 
så sätt respekterar man partsviljan. Vilket man i praktiken oavsett är 
tvungen till då vägfrågan i de flesta fall kräver yrkande. Exempel på 
situationer då frågan om rättighet till väg lämnas åt framtiden är då:  
- Vägen löper över en samfällighet 
- vägen utgör en inaktuell gemensamhetsanläggning  
- en ansökan om anläggningsförrättning redan kommit in  
- det finns en fungerande informell organisation  
- kommunen frivilligt efter avtal sköter den enskilda vägen.  

6.2.2 Forskningsfråga 2: Vilka är skälen till att rätt till väg inte 
formaliseras vid avstyckning? 

Att bilda en rättighet upplevs som tidskrävande och kostsamt. Att bilda en 
rättighet kan också innebära att fungerande informella förhållanden rubbas. 
En rättighet har även visats kunna bildas med relativ lätthet i efterhand efter 
ansökan.  
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6.2.3 Forskningsfråga 3: Hur bör frågan om rätt till väg 
handläggas vid avstyckning? 

Förfarandet med att skjuta den juridiska delen av vägfrågan på framtiden 
innebär möjligheter då det tillåter en förenkling av förrättningsförfarandet. 
Men det kan också innebära konsekvenser för ägaren till den nybildade 
fastigheten likväl som för de befintliga fastigheterna intill vägen. 
Tillvägagångssättet utgör en möjlighet som sätter press på aktörerna att 
informera sig. Angående utredning och information så tycks samtliga 
intervjuade eniga om att de direkta sakägarna informeras, men hur andra 
intressenter i vägen ska få information när vägfrågan skjuts på framtiden 
tycks mer oklart. Situationen förutsätter information för att de befintliga 
väghållarna ska bli varse att en ny brukare informellt anslutits. Ansvaret bör 
klargöras och fördelas.  

Situationen är idag en kravlös situation där det är svårt att säga vad som är 
rätt eller fel, rättsläget är med andra ord oklart. Den nuvarande 
lagstiftningen bedöms dock ändamålsenlig, flexibel och tillåtande men 
situationen bör klargöras samt riktlinjer för handläggningen utarbetas. En 
särskild grupp inom det statliga Lantmäteriet med särskild 
specialistkompetens arbetar för tillfället med att göra just detta, hur och när 
detta presenteras är i skrivande stund okänt. Förslagsvis bör riktlinjer 
upprättas för hur fastighetsägare som sedan tidigare nyttjar den befintliga 
vägen ska hanteras och informeras när vägfrågan för en tilltänkt fastighet 
behandlas. 

6.3 Studiens bidrag till ökad kunskap 

Studien har problematiserat hur rättighet till befintliga enskilda vägar 
hanteras i samband med avstyckning. Studien har bidragit till att belysa 
olika intressen, ståndpunkter, tillvägagångssätt samt förrättningens 
avvägningar. Studien reser frågetecken kring hur den praktiska hanteringen 
ska ske med beaktande av effektivitets- och rättssäkerhetsintressen. 
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6.5 Fortsatta studier 

För fortsatta framtida studier vore det intressant att titta på förekomsten och 
användandet av möjligheten att skjuta på frågan om att säkra den formella 
rätten till väg. Det vore också intressant att studera hur vägfrågan fungerat i 
praktiken efter att en ny fastighet bildats utan att vägfrågan reglerats i 
förrättningen. Flera följdfrågor vore intressanta att få mer information om, t 
ex vem som sedan ska ta kostnaderna för att ordna vägfrågans reglering i 
efterhand. T ex vem som normalt betalar för inträde med stöd av 43§ AL 
samt studiet av förrättningslantmätarens godkännande av 
överenskommelser enligt samma paragraf. 

Även innan, under och efter studien kvarstår känslan att vägar är 
mångfacetterat och spännande, ett närliggande studieområde skulle kunna 
vara att utreda kommuners riktlinjer för övertagande av enskilda vägar. Ett 
sista förslag till fortsatta studier är hur det statliga Lantmäteriets allt mer 
projektbaserade förrättningsorganisation rimmar med att 
förrättningslantmätaren ensam representerar och svarar för 
Lantmäterimyndighetens beslut enligt 4 kap FBL.  

#43



Referenser 

Almalki, S. ( 2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed 
Methods Research—Challenges and Benefits. Journal of  Education and 
Learning; Vol. 5, No. 3; 2016, s. 288-296, doi:10.5539/jel.v5n3p288  

Bengtsson, B. (2004). Allemansrätten - vad säger lagen?  
Stockholm: Naturvårdsverket. 

Biggam, J. (2011). Succeeding with your Master’s Dissertation - A step-by-
step handbook. 2nd edition. Maidenhead, Open University Press.  

Blomkvist, P (2010) Om förvaltning av gemensamma resurser: Enskild väghållning och 
allmänningens dilemma i svensk historia 1200–2010  
Stockholm: Avdelningen för industriell dynamik, Skolan för industriell 
teknik och management, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Borges, K. E. (2006). Joint Facilities in Legal Private Management.  
Shaping the Change. XXIII FIG Congress, p. 1-17. FIG - Fédération 
Internationale des Géomètres. Munich, Germany, October 8-13, 2006  
Från: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5758574/1027704.pdf  
 
Borges, K. E. (2007). Joint properties with need of  changes - without 
incentives? The Swedish case. Proceedings of  Quebec GeoConference 
2007, p.1-18. FIG - Fédération Internationale des Géomètres. GéoCongrès 
Quèbec, Canada, 2-5 octobre 2007  
Från: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5460026/1025765.pdf   

Ekbäck, P. (2009) Private, Common, and Open Access. Property Rights in 
Land – An Investigation of  Economic Principles and Legislation. Nordic 
Journal of  Surveying and Real Estate Research 6:2, p. 57–74. URN: 
urn:nbn:se:kth:diva-47581  

Ekbäck, P. (2012). Fastighetsbildning och fastighetsbestämning- om 
fastighetsbildningslagen m.m. Andra upplagan. Stockholm: KTH 
Arkitektur & Samhällsbyggnad.  

Ekbäck, P. (2011). Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning 
av gemensamma anläggningar - särskilt om anläggningslagen och lagen om 
förvaltning av samfällighet.. Andra upplagan. Stockholm: KTH Arkitektur 
& Samhällsbyggnad.  

Franzén, H. (2008). Olovligt hinder på enskild väg. (Master’s thesis) Lund: 
Fastighetsvetenskap, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.  

#44



Galvin, R (2014).How many interviews are enough? Do qualitative 
interviews in building energy consumption research produce reliable 
knowledge? Journal of  building engineering Volume: 1. Page(s): 2-12  
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2014.12.001 

HovR V Sverige 93:36. Fastighet för fritidsändamål bedömdes inte kräva 
väg ända fram till tomtgräns. 

Jakobsson, Uno. (2014). Sommar, sol och… parkeringselände?  
Bulletinen. Riksförbundet enskilda vägars medlemstidning, nr 2 2014.  
http://www.revriks.se/media/1218/rev-bulletinen_2014_nr2_web.pdf  

Janssen-Jansen, L. B. & van der Veen, M. (2017). Contracting communities: 
Conceptualizing Community Benefits Agreements to improve citizen 
involvement in urban development projects. Environment & Planning A. 
Jan2017, Vol. 49 Issue 1, p205-225. 21p.  
DOI: 10.1177/0308518X16664730  

Jansson, B. & Wilsson, J. (2005). Rätt till väg på landsbygden (Master’s thesis) 
Stockholm: Fastighetsvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan.  

Johnson, L. (2006). Andelsservitut - Ett hållbart fastighetsbildningsinstrument?
(Masteruppsats) Lund: Fastighetsvetenskap, Lunds tekniska Högskola, 
Lunds Universitet. 

Kalbro, T.,& och Lindgren E. (2010). Markexploatering. Fjärde upplagan. 
Stockholm: Norstedts juridik  

Kawamura, K & Vlaseros, V (2017) Expert Information and Majority 
Decisions. The Journal of  Public Economics. March 2017, Vol. 147, p77, 12 p.  
DOI: 10.1016/j.jpubeco.2017.01.003 

Kylén, J.A. (2004). Att få svar - intervju, enkät, observation. Stockholm: 
Bonnier utbildning  

Lantmäteriet (2016). Fastighetsregistret Helårsstatistik år 2016. Hämtad 
2017-02-20, från https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/
fastighetsinformation/fr-allm_delen/ statistik/2016/arsstatistik_2016.pdf   

Lantmäteriet (2017). Enskilda vägar. Hämtad 2017-02-20, från https://
www.lantmateriet.se/ sv/Fastigheter/samfalligheter/enskilda-vagar/  

Lantmäteriets Handbok AL.(2016). Gävle: Division Fastighetsbildning.  

Lantmäteriets Handbok FBL.(2016). Gävle: Division Fastighetsbildning 

#45



Lantmäteriets värderingshandbok - hjälpmedel för förrättningsvärdering 
(2016). Gävle: Division Fastighetsbildning 

Lantmäteriakt 0188-12/117, Lantmäteriet (2012): Avstyckning från 
Sikmarö 1:80 samt anläggningsåtgärd. 

Lo Iacono, V, Symonds, P & Brown, D.H.K. (2016). Skype as a Tool for 
Qualitative Research Interviews. Sociological Research Online 21(2)12  
DOI: 10.5153/sro.3952 

Naturvårdsverket. (2017). Arbetet med Allemansrätten.  
Hämtad 2017-05-12, från http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/ 

Naturvårdsverket. (2017). Enskild väg. 
Hämtad 2017-05-12, från http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Allemansratten/Det-har-galler/Enskild-vag/ 

Nordin Sterner, A. (2013). Allmänna lämplighetsvillkor vid fastighetsbildning  
En rättsfallsstudie. (Kandidatuppsats) Stockholm: Institutionen för Fastigheter 
och Byggande, Kungliga Tekniska Högskolan.  

Prop. 1969:128. Förslag till fastighetsbildningslag  

Riksförbundet enskilda vägar, Tryggare väghållning, informationsfolder 
 Internetlänk, hämtad 2017-02-21, från http://www.revriks.se/media/
1422/info_004- low_web.pdf   

Rosenthal, M (2016) Qualitative research methods: Why, when, and how to 
conduct interviews and focus groups in pharmacy research. Pharmacy 
Teaching and Learning. July-August, 2016, Vol. 8 Issue 4, p509, 8 p.  
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cptl.2016.03.021 
citerar Sutton (2015). 

Roth, A. P. & de Loë, R. C.(2016). Incorporating Outcomes from 
Collaborative Processes into Government Decision Making: A Case Study 
from Low Water Response Planning in Ontario, Canada. Ecological 
Economics. Feb 2017, Vol. 132, p169, 10 p.  
DOI: 10.1016/j.ecolecon.2016.10.015  

SFS 1942:740. Rättegångsbalk  
Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 1970:988. Fastighetsbildningslag  
Stockholm: Justitiedepartementet 

#46

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Allemansratten/


SFS 1970:995. Lag om införande av nya jordabalken  
Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 1971:948. Väglag  
Stockholm: Justitiedepartementet  

SFS 1972:719. Expropriationslag 
Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 1973:1149. Anläggningslag  
Stockholm: Justitiedepartementet  

SFS 1974:152. Regeringsformen  
Stockholm: Justitiedepartementet  

SFS 1986:223. Förvaltningslag  
Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 1987:667. Lag om ekonomiska föreningar 
Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 1995:1393. Lag om kommunal lantmäterimyndighet  
Stockholm: Näringsdepartementet 

SFS 2010:900. Plan- och bygglag  
Stockholm: Näringsdepartementet  

SOU: 1944:46. Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av 
lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om 
sammanläggning av fastigheter å landet m. m.  
Stockholm: Justitiedepartementet 

SOU: 1963:68. Fastighetsbildning betänkande.  
Stockholm: Justitiedepartementet 

Svensson, S. (2012). Markåtkomst för olovliga byggnader, anläggningar och 
ledningar – enligt FBL, AL och LL. . (Master’s thesis) Lund: 
Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och samhälle, Lunds Tekniska 
Högskola, Lunds Universitet.  

#47



Bilaga 1, Intervjuer 

Intervju 1. (Intervjuförsök) 

Lantmäteriet sektion fastighetsrätt, A.B 2017-04-18 

För att inhämta handboksförfattarens synpunkter på frågeställningarna 
kontaktades statliga Lantmäteriet . Kontaktuppgifter till ansvarig eftersöktes 
och en grov beskrivning av studien och de intervjufrågor som skulle ställas 
medföljde. Efter några omvägar kom nedanstående mailsvar från sektionen 
för fastighetsrätt på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle.  

  

”Handboken sköts av mig och mina medarbetare. Det finns inte någon 
enskild författare i vanlig mening, och innehållet i handboken bygger inte på 
våra egna överväganden och vad vi anser eller hur vi tycker att en given 
situation bör hanteras. Handboken (liksom juridisk doktrin i allmänhet) 
hämtar i stället sitt innehåll i förarbeten och rättspraxis. Vi som arbetar med 
handboken har alltså ingen ytterligare information att förse dig med, än den 
som redan framgår av handboken eller av de rättskällor till vilka vi hänvisar. 
Många gånger, liksom i detta fall, är informationen från förarbetena 
knapphändig. Vi får då redovisa vad vi har tillgång till, och sen är det upp 
till förrättningslantmätarna att tillämpa juridiken på sina aktuella ärenden. 
Handboken är alltså på många sätt helt enkelt en lagkommentar. Ska du 
komma vidare i ditt arbete, är det alltså förrättningslantmätarna du nu ska 
prata med.” 
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Intervju 2. 
FLM KLM Göteborg, C.W. 2017-04-27  
 
I vilka situationer förekommer avstyckning utan formell rätt till 
väg?  
Till en början, rättighet till väg har ingen betydelse vid bedömningen av en 
fastighets lämplighet. Det viktiga är att det finns en körbar väg, sen går det 
nästan alltid att lösa en formaliserad rättighet om problem skulle uppstå. 
Det är ju dock bra att lösa rätten om parterna är överens eftersom det kan 
bli dyrt att få en laglig rätt till utfart senare, är man överens kanske man kan 
komma billigare undan.  
 
Det måste alltså först och främst finnas en befintlig väg för att det ska finnas 
möjlighet att inte skapa en rättighet. Om denna väg är ”väl befaren” och 
utan tidigare servitut eller gemensamhetsanläggning och rätten inte särskilt 
ska säkras enligt vad som föreskrivs i handboken kan frågan om rättighet 
skjutas på framtiden. Ibland finns det en ekonomisk vägförening som de 
boende längs med vägen är delaktiga i och då brukar 
förrättningslantmätaren ändå anse att vägfrågan är löst, på frivillig väg, och 
om det inte finns något intresse från något håll att bilda GA.  
 
Andra fall kan vara att det till exempel redan finns ett separat ärende om 
AL-förrättning hos LM där frågan kommer att hanteras. Då får man 
givetvis stycka av utan väg eftersom man vet att frågan hanteras separat. Ett 
annat exempel kan vara om kommunen frivilligt sköter vägen och ingen 
annan fastighet i området har servitut. I Göteborgs kommun finns det vissa 
vägar som det egentligen borde vara enskilt huvudmannaskap på men som 
kommunen ändå sköter. Göteborg bestod förr av flera småkommuner och i 
dessa kan det finnas gamla avtal att kommunen ändå sköter vägen och då 
har de fortsatt att göra det. Exempelvis förekommer det i äldre 
avstyckningplaner med enskilt huvudmannaskap där kommunen ändå 
sköter vägen.  
 
Enligt handboken ska lotten om det finns en aktuell GA träda in i 
gemensamhetsanläggningen. Om sakägaren inte yrkar på detta ska 
förrättningen ställas in. Undantaget är att det ibland finns väldigt inaktuella 
gemensamhetsanläggningar eller föreningar. Det kanske till exempel bara är 
fem lantbruksfastigheter som har andel i en gammal GA och 20 lotter som 
styckats av under en lång period. Väghållningen fungerar ändå på frivillig 
väg och man ansluter då inte, man betraktar då förhållandet som en 
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ekonomisk förening enligt ovan. Andelstalen kan även vara väldigt 
inaktuella och det finns ingen beräkningsgrund för vilket andelstal en lott 
ska ha och de gamla andelstalen för de ursprungliga lantbruksfastigheterna 
kan ha påverkats genom regleringar eller inte ha justerats. En omprövning 
av GA bör då ske.  
 
Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning? 

Förrättningslantmätaren har inga direkta skäl eller val att förhålla sig till, 
utan förrättningslantmätaren ska sakligt pröva frågan. 
Förrättningslantmätaren ska förhålla sig opartisk och kan inte ta uppkomna 
kostnader, långa utredningstider eller andra skäl i beaktande. Antingen 
bedöms vägfrågan behöva säkras eller inte.  
 
När vägfrågan, efter förrättningslantmätarens bedömning, inte behöver 
säkras upplyses sakägaren om förhållanden och frågan om denne ändå vill 
ha rätten formaliserad uppkommer. Ofta tycker denne då att det blir ett för 
stort ”projekt” eller en för hög kostnad. Ibland är man rädd att konflikter 
med grannar uppstår om man ansöker om att bilda GA då det innebär 
kostnader för de inblandade. Sakägaren har ändå ett val om denne vill ha 
rättighetsfrågan behandlad inom förrättningen eller inte. Det är dock inget 
krav och kan upplevas krångligt, dyrt och tidskrävande. Vissa kan även 
tänkas vilja ha frågan olöst för att på så sätt slippa formellt eget ansvar, det 
är bekvämt att andra sköter väghållningen.  
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Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning?  
 
Först och främst ska det röra sig om en befintlig väg. Man tittar på hur till 
vida vägen är ”väl befaren” eller inte, förhör sig med fastighetsägaren om 
hur vägfrågan är tänkt att lösas och hur den fungerar idag. Även tidigare 
förrättningar i området kan till viss del vara vägledande. Sedan görs 
bedömningen om rätt till väg behöver bildas eller inte. Om rättighet 
bedöms behöva bildas och sakägaren inte vill yrka på en lösning för 
vägfrågan så ska förrättningen ställas in. Om rättighet inte bedöms behöva 
bildas och tillgång till väg anses föreligga så ställs sakägaren ändå inför valet 
att yrka eller inte yrka på en lösning för vägfrågan. Sakägaren upplyses om 
innebörden av att frågan inte tas upp och dokumentation sker i 
förrättningsprotokollet. Om rätten inte säkras kontaktas inte de 
fastighetsägare som skulle ha varit sakägare om rätten hade säkrats då 
förrättningslantmätaren endast behandlar sakägare. De får ingen kännedom 
om förrättningen avseende avstyckningen. Tids nog kommer de som nyttjar 
vägen antagligen upptäcka att det inte är hållbart och någon eller några 
kommer då att ansöka om att bilda GA. Vid ett eventuellt senare bildande 
av GA kan kostnaderna för förrättningen (AL 29§) fördelas efter vad som är 
skäligt. Det kan vara så att förrättningslantmätaren anser att de som inte 
redan hade en formell rättighet sedan innan ska bekosta en större del av 
förrättningskostnaden än de andra då de som har en formell rättighet sedan 
tidigare redan bekostat just detta.  
 
Övrigt  
  
Då förrättningslantmätaren kräver eller sakägaren yrkar på att vägfrågan 
ska lösas finns goda möjligheter att tvångsvis göra så. Speciellt efter t ex ett 
förhandsbesked då ändamålet ges tyngd i och med beskedet. Ibland vill 
dock kommunens bygglovsavdelning ha vägfrågan löst först, dvs innan 
förhandsbesked ska ges. Vilket inte är möjligt och förorsakar ett moment 22.  
 
Har det styckats av fastigheter en i taget har ofta servitut bildats, någonstans 
går gränsen för när man inte kan överlagra med fler servitut och istället bör 
bilda GA. Inget specifikt exempel kommer dock i åtanke då man vägrat 
fastighetsbildning pga att sakägare inte velat bildat GA utan istället bara vill 
bilda ytterligare ett servitut. Ofta tycker parterna att det funkar bra som det 
gör. Är det flera överlagrade servitut så kan man säga att de är 
delägarförvaltade. Om man då inte bildar en förening är det inte så stor 
skillnad att ha flera överlappande servitut gentemot en delägarförvaltad GA.  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Avslutningsvis, några förslag på hur situationen skulle kunna förbättras 
behövs egentligen inte. Verktygen att bilda servitut eller 
gemensamhetsanläggning bedöms som tillräckliga, flexibiliteten som ges i 
och med att rättighet inte är ett uttryckligt krav fungerar bra och 
handboken bedöms tillräcklig.  
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Intervju 3. 

FLM KLM Jönköping, J.T. 2017-05-03 

I vilka situationer förekommer avstyckning utan formell rätt till 
väg?  
 
För det första så har förrättningslantmätaren ingen skyldighet att bilda en 
rättighet. Föreligger det faktisk tillgång till väg så uppfyller det baskravet för 
fastighetsbildning. Det man tittar på är om det finns en väg och att det finns 
ordnad skötsel, dvs att väghållningen fungerar. Är det dock väldigt enkelt att 
säkra en rättighet så bör det så klart göras. T ex om rättighet bildas över 
stamfastigheten. De situationer då man kan tänka sig att man inte skapar en 
rättighet för vägen är när det är mer tidsödande. T ex om det är en gammal 
EVL-väg eller en samfälld väg. Man bildar till exempel helst inte servitut i 
en EVL-väg. 

Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning?  

Lantmäteriet är dyra i timmen och om det inte upplevs som ett krav så är 
det kanske inte värt att lägga ned pengarna. Sakägaren kan alltid yrka på att 
en rättighet ska bildas och då ska frågan prövas. Men i de allra flesta fall så 
vill sakägaren inte lägga ned pengarna utan hellre ha möjlighet att reglera 
frågan själv, t ex genom ett avtalsservitut. Alternativet kan vara en 
omfattande utredning eller en omprövning vilket är tidskrävande och dyrt. 
Om alla  föreningar skulle vilja ompröva sina förhållanden så skulle det inte 
finnas resurser nog till det.  
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Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning?  
 
Om väg finns och väghållningen fungerar samt att det inte rör sig om en så 
pass enkel situation att rättighet enkelt kan bildas, så finns ingen anledning 
att bilda en rättighet om inte sakägaren yrkar på det. Frågan om rättighet 
bör inte riva upp fungerande informella förhållanden utan att parterna 
önskar det. Om vägfrågan senare blir ett problem och det inte går att lösa 
sinsemellan får man ansöka om ny förrättning.  
 
Om situationen dock upplevs som konfliktfylld eller osäker redan vid 
förrättningen så bör antagligen en rättighet bildas. Man går på sökandens 
uppgifter om hur vägen fungerar och hur det kommer att fungera då det är 
i deras intresse att vägfrågan faktiskt fungerar. Detta dokumenteras i akten. 
Ett specialfall då en granne så att säga ”blev sakägare” var då en en berörd 
granne efter förhandsbesked upprepade gånger hörde av sig med oro vid 
lantmäteriförrättningen. Det blev då uppenbart att det vore lämpligt att 
rättigheten formaliserades. Förrättningslantmätaren föreslog för sakägaren 
som i sin tur yrkade på en lösning, ett sammanträde hölls och det slutade 
med ett servitut i samfällighet. 

Att skjuta på vägfrågan bör dock inte innebära någon nackdel för de som 
hade varit sakägare om frågan hade prövats inom förrättning. Detta då det 
inte bör föreligga starkare skäl att bilda rättighet efter avstyckningen för den 
nybildade fastigheten. Skälen bör vara lika starka vid befintlig byggnad eller 
efter beviljat förhandsbesked.  

Om vägen är befintlig kan en bedömning om vägen är allmänt befaren 
innebära att belastningen av att ytterligare trafik kommer trafikera vägen 
minskar. Då minskar också behovet behovet av en rättighet. Väghållningen 
fungerar då med högsta sannolikhet bra och antagligen erhålls statsbidrag. 
Allmänt befaren väg är inget exakt begrepp men föreligger då flera 
fastigheter nyttjar en väg och ”alla möjliga” kan antas nyttja vägen.  

Övrigt 

Handboken i FBL används även hos KLM och man har gått mot statliga 
Lantmäteriets tillämpning med att lämna vägfrågan till framtiden. 
Uppfattningen är att äldre förrättningslantmätare på KLM tidigare alltid 
bildade rättighet. 
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Beträffande handboken och eventuella riktlinjer för frågan så konstateras 
det att verksamheten är något av en bedömningssport. Det bör vara svårt 
om inte omöjligt att ange alla situationer. Vid behov för man istället en 
dialog med kollegor för råd och hjälp. Därför behövs antagligen inte några 
förtydliganden eller fler formella riktlinjer. 

En förbättringsmöjlighet vore t ex ”Finlandsmodellen”. Vilket skulle 
innebära att vägföreningar själva kan ompröva sina deltagande fastigheter 
och andelstal för att sedan få dem registrerade. 
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Intervju 4. 

FLM KLM Linköping, K.K. 2017-05-04 

I vilka situationer förekommer avstyckning utan formell rätt till 
väg? 

Vanligast är att man använder sig av tillvägagångssättet när förrättningen 
(oftast en EvL-förrättning) är inaktuell på den väg en ny fastighet behöver 
använda. Till exempel kan det finnas flera fastigheter som tillkommit och 
som inte har andelstal men som använder vägen eller att andelstalen blivit 
inaktuella. Ofta finns en samfällighetsförening och det funkar ändå. De kan 
till exempel ha en informell andelstalsserie. 

Ett annan fall är när det finns flera fastigheter som använder en väg som 
kanske är en gammal marksamfällighet eller berör delar av en sådan. 
Somliga av jordbruksfastigheterna har kanske andel i marksamfälligheten 
men inte övriga. Kanske finns ingen formell rätt bildad alls. I dessa fall vill 
man ju inte rubba ”förhållandena” och ge en ny fastighet bättre rätt  o s v. 
Ibland finns här informella föreningar med egna ”andelstalsserier” osv. 

 
Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning? 

 
Sammanfattningsvis handlar det om att förhållandena är inaktuella men 
fungerande och antas vara det även efter förrättningen. Man vill då inte i 
onödan rubbar förhållandena eller ge upphov till ojämlika 
rättighetsförhållanden. Det är då bättre att senare lösa frågan vid behov i ny 
förrättning.  

 
Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning? 
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Frågan om hur man ska göra tas numer alltid upp till diskussion i 
förrättningen. Vi kollar så att inga motsättningar finns  och så att det verkar 
funka i praktiken. Finns motsättningar bör de hanteras i förrättningen. För 
att undersöka detta tillfrågas den sökande om bl a hur vägen sköts. Finns en 
förening men den är inaktuell brukar en representant kontaktas och höra 
om de har samma ”bild” som den som vill avstycka har. Kanske är det en 
befintlig byggnad som avstyckas och de kan då redan vara med fast med ett 
inofficiellt andelstal. Är det ett flertal fastigheter som använder en väg som 
inte har en ordnad förvaltning och det verkar funka dåligt så kan 
rekommendationen vara att göra en anläggningsförrättning. Sökanden själv 
eller någon annan berörd kan då ansöka om gemensamhetsanläggning. Det 
kan då lämpligen göras i ett eget ärende så att avstyckningen kan avslutas. I 
merparten av våra avstyckningar tryggar vi rätten till väg med en formell 
rättighet. 

Övrigt 

 
Inga specifika förslag på förbättringar för frågan kommer i åtanke.. Tillgång 
till och rätt till väg är en viktig del i lämplighetsprövningen. 
Förrättningslantmätarens roll i förrättningen är att utreda och undersöka. 
Varje fall är olika och hur man väljer att göra kan bero av många faktorer 
därav är antagligen handboken tillräcklig vägledning i frågan.  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Intervju 5. 

FLM SLM Ängelholm, J.H. 2017-05-05 

I vilka situationer förekommer avstyckning utan formell rätt till 
väg? 

Det förekommer oftast att man utelämnar en formell rätt när det finns en 
väg men ingen ordnad förvaltning för den eller när det rör en gammal 
gemensamhetsanläggning som är inaktuell. Det kan till exempel vara att det 
inte finns någon styrelse. En annan situation är då det finns en ordnad 
styrelse som har koll på delägarna, vilka som använder och därmed bör 
betala. Men det finns svårigheter att ansluta på grund av att det finns 
oklarheter kring andelstal och beräkningsgrunder. Då kan man istället 
utrycka att det finns en väg men att formell rätt får lösas i en framtida 
förrättning. 

Ett fall från praktiken var att det fanns en styrelse och ordnad förvaltning 
men inaktuella andelstal. Föreningen ville att fastigheten skulle anslutas till 
gemensamhetsanläggningen för att de skulle kunna fakturera 
fastighetsägaren och ha fastigheten i sina register. En lösning på detta var en 
anslutning efter överenskommelse mellan föreningen och fastighetsägaren 
enligt 43§AL. Fastigheten fick ett skäligt andelstal med överenskommelsen 
som grund varpå förrättningslantmätaren godkände. Om någon ansett att 
andelstalet var felaktigt kunde denne ansöka om omprövning av 
gemensamhetsanläggningen enligt 35§ AL.. I detta fall hade vägfrågan gått 
att lämna helt. Men föreningen ville ha en anslutning och det blev då en 
rimlig lösning.  

Ett annat fall var då den befintliga vägen som fastigheten var tänkt att nyttja 
låg på en samfällighet utan ordnad förvaltning. Flera fastigheter hade 
tillkommit sedan tidigare utan att formell rättighet bildats. Fastigheten gavs 
inte andel i samfälligheten på grund av att man helst inte delar mantal och 
ett servitut i samfälligheten hade resulterat i många sakägare och varit  
väldigt kostsamt. Vägfrågan fick istället lösas i en framtida 
anläggningsåtgärd. 

Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning? 
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Förrättningslantmätaren kan inte lösa frågan på officialinitiativ utan det 
krävs yrkande och fastigheten är fortsatt lämplig pga av tillgång till befintlig 
väg. Sen handlar också om utredningstid och kostnader. T ex för inaktuella 
gemensamhetsanläggningar eller då vägen  ligger på en samfällighet. 

Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning? 

Sakägarens uppgifter är vad man går på. Om en förening finns så kontaktas 
denna. Inga grannar kontaktas. Om de vill ha vägfrågan reglerad kan vilken 
som helst av fastighetsägarna ansöka om anläggningsförrättning. 

I handläggningen används handböckerna flitigt. De är gott stöd och 
tillfredsställande i sin detaljmängd. Många ärenden är unika. Å andra sidan 
är många fall lika varandra. Trots det är det dock ofta man kör fast. Egna 
rutiner och varianter förekommer också lokalt för att underlätta. Nya 
riktlinjer är på väg att utarbetas av en grupp specialister rörande frågan om 
anslutning av nya fastigheter enligt anläggningslagen. Hur dessa riktlinjer 
kommer till uttryck är för tillfället ännu okänt.  
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Intervju 6. 
REV, P.N. 2017-05-08 
För att inhämta väghållares synpunkter kontaktades 
Riksförbundet enskilda vägar (REV). 
 
P.N utgår från att man underlåter att säkra rätten till väg bara i de fall då 
det finns en väg som används av många fastigheter men där vägrätten inte 
är ordnad eller där den är ordnad genom avtalslösningar mellan olika 
markägare. I så fall får den nye fastighetsägaren själv ordna inträdet i denna 
grupp. Detta är dock en osäker lösning. Problem kan uppstå med skötseln 
och uttaxering av kostnader. Om det inte är en gemensamhetsanläggning 
går det inte att tvinga fram en lösning.  
 
När det finns en befintlig gemensamhetsanläggning ska en anslutning ske. 
Svårigheter kan förekomma då andelstalen är inaktuella eller felaktiga. Det 
finns olika lösningar på detta. Ett fall som kommer på tal är då 
förrättningslantmätaren anslöt en ny fastighet till en 
gemensamhetsanläggning med skrivelsen att andelstal inte kunde tilldelas på 
grund av att de var inaktuella och krävde omprövning. I det aktuella fallet 
hade det mindre betydelse då föreningen inte uttaxerade kostnader. På så 
sätt kom fastigheten i alla fall med i gemensamhetsanläggningen.  
 
P.N påpekar att en fastighet kan vara lämplig även om vägfrågan inte är 
formellt reglerad, men detta är i viss mån en brist som kan innebära 
framtida kostnader för fastighetsägaren då någon kräver att vägfrågan 
regleras. När en fastighet inte ansluts till en gemensamhetsanläggning kan 
föreningen inte med säkerhet fakturera den nye fastighetsägaren som 
använder deras väg för drift och inträdesersättning. Detta måste regleras 
antingen genom överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen till en 
kostnad av ca 4 000 kr eller om den nye tomtägaren inte accepterar 
villkoren genom en anläggningsförrättning enligt 35 § anläggningslagen. 
Man bör också ha i åtanke att då en anläggningsförrättning gjorts så har 
fastighetsägarna betalat för det. Om Lantmäteriet senare bildar fastigheter 
utan att ansluta dessa så förstör man gemensamhetsanläggningen. Så om 
det finns någorlunda aktuella andelstal så ska man ansluta, vilket också 
handboken föreskriver. Ett förslag på förbättring vore att skärpa skrivelsen i 
42§ och 42a§ AL från ”får” till ”ska” . Den intervjuade är av uppfattningen 
att det ofta slarvas med anslutning till befintliga gemensamhetsanläggningar 
för väg men att när det påtalas så möts man av  ”det är ingen miss för det 
står ju ”får” och inte ”ska”. Avslutningsvis så konstateras att oavsett hur 

#60



man gör så bör förrättningslantmätaren motivera och dokumentera i akten 
för framtiden. I vissa fall framgår det inte vad som skett av handlingarna 
varpå man inte vet om frågan glömts bort eller inte.  
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Intervju 7. 

FLM SLM Malmö, X.X. 2017-05-10 

I vilka situationer förekommer avstyckning utan formell rätt till 
väg? 

När man inte formaliserar sker när arbetsbördan att formalisera rätten är 
för stor och det fungerar idag som det är. Det kan till exempel vara större 
vägnät när sättet att bilda rättighet snarare skulle ske genom 
gemensamhetsanläggning än genom servitut. I samband med avstyckningen 
så skulle det vara en för stor apparat att dra igång. Man låter det då vara 
och informerar om att om det skulle uppstå problem så kan ansökan om 
gemensamhetsanläggning ske. Samma sak om det redan finns en ansökan 
om gemensamhetsanläggning så är det möjligt att stycka av utan att bilda en 
rättighet i förrättningen. 

Vilka är skälen till att rätt till väg inte formaliseras vid 
avstyckning?  

När arbetsbördan att formalisera rätten är för stor och det fungerar idag 
som det är. Rent praktiskt kan det också vara så att det inte finns ett så stort 
behov av att bilda rättighet då vägar har statsbidrag. Om bidraget täcker 
väghållningens kostnader så minskar behovet av dyra förrättningar. En äldre 
gemensamhetsanläggning som blivit inaktuell har ofta som bakgrund att 
någon tagit hand om frågan utan att se till andelstal och utan debiterat efter 
informella grunder eller inte haft behov av att debitera på grund av statliga 
eller kommunala bidrag. Det kan också förekomma kommunal skötsel av 
enskilda vägar. Den formella skötseln och praktiska skötseln är inte alltid 
samstämmig. 

Hur bör frågan om rätt till väg handläggas vid avstyckning?  

Handboken och metoder för enhetligt arbetssätt är till generell hjälp vid 
handläggningen. Men just för frågan om rätt till väg så är det en juridisk 
bedömning. Utifrån vad som står i handboken så kan var och en komma 
fram till en rad olika lösningar. Tidigare då man var osäker så vände man 
sig till en äldre kollega vilket även det kunde ge upphov till skiftande svar. 
Idag finns ett nätverk bestående av seniora specialister som diskuterar bland 
annat frågan om rätt till väg med syfte att komma ut med handfastare 
förhållningssätt för en mer enhetlig tillämpning och handläggning.  
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Den intervjuade själv anser att frågan, och frågor generellt, aldrig ska 
ignoreras eller undvikas för att det är svårt eller kan bli dyrt. 
Förrättningslantmätaren har utredningsplikt och kan genom denna komma 
fram till saker som skapar problem och kostnader. Det är då 
förrättningslantmätarens uppgift att hantera problemen. 

Ett exempel är en gammal gemensamhetsanläggning från EvL-tiden med 
inaktuella andelstal och en befintlig byggnad ska styckas av. Man kan då 
resonera att det inte gör något om vägfrågan skjuts på framtiden. Men 
ringer man så kanske det finns en ordförande eller ekonomisk förvaltare 
som inte framgår av register. Det är då kanske bättre att t ex fördela 
andelstal så gott det går då de kanske ändå går efter de gamla andelstalen 
trots att de är inaktuella. Lämnar man frågan en gång i området så kommer 
det antagligen att ske igen. Generellt är man nog lite slarviga att utreda hur 
väghållningen fungerar och vad kostnader debiteras utefter. Sker debitering 
efter gamla andelstal så bör man fördela dessa. 

En annan fråga är då servitut ska bildas över stamfastigheten. Handboken 
föreskriver då att rätten ska säkras. Men om stamfastigheten har ett vägnät 
på sig och vägen grenar ut sig hur långt ska servitut då bildas? Det är en 
bedömningsfråga om servitut ska bildas endast över en del eller över hela 
den befarna vägen. Om en del av vägen är allmänt befaren så minskar det 
behovet av en rättighet, eftersom om det finns flera som använder vägen så 
är det en stor apparat att stänga av vägen samt det finns förutsättningar för 
GA. Det skulle även kunna vara så att vägkroppen är fastighetstillbehör till 
annan fastighet 

 
Generellt så skiljer sig varje ärende åt. Men man bör inte vara rädd att sätta 
ned foten om det är infekterat och säga att här behövs rätt till väg. Att skjuta 
på vägfrågan bör endast ske undantagsvis då det ändå antas fungera och 
fastigheten får använda vägen. Finns det minsta antydan att vägen inte sköts 
eller att det vore förknippat med problem att använda vägen så behövs en 
rättighet, annars är alternativet att inte stycka av.  

Hur man utreder detta är mycket olika, men ofta får man nys om det på ett 
eller annat sätt. Om inte så är det den som sökt om avstyckningen som får 
problem.  

#63



Förrättningslantmätaren bör ställa sig frågan om rätt till väg kan lösas 
tvångsvis. Om det inte går så är det olämpligt att skjuta vägfrågan på 
framtiden. Om man annars beviljat fastighetsbildning och i efterhand inte 
kan lösa vägfrågan så har man problem.  

En skiljelinje bör även vara om man styckar av befintlig byggnad eller om 
det ska ske nybyggnad. I det förstnämnda ökar inte belastning på vägen 
medan man i nybyggnadsfallet får fundera mer kring vem som faktiskt 
sköter vägen. Att öka belastning utan att formalisera rättigheten ökar 
osäkerhet vilket man bör fundera på. 

Övrigt 

Förslag på förbättringar vore att slopa möjligheterna att bilda andelsservitut. 
Genom att formalisera rätten skapar man större problem än om man inte 
formaliserat rätten. Vilket visar att även formalisering kan bli väldigt fel.  
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