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ansträngande att bara gå upp ur sängen vissa perioder. Jag är otroligt tacksam för de 
personer som inte gav upp på mig under de svårare perioderna. Jag vill tacka Marina 
Edlund och Jesper Paasch för deras stöd och förståelse.  Jag vill tacka min far för 
kontrolläsningen och det starka stödet. Jag vill tacka mina vänner Emma och Petra 
som fick iväg mig hemifrån och satt med mig under flera timmar som stöd medans 
arbetet kom till. Sist vill jag även tacka min sambo för hans förståelse och stöd.  
Tack till er alla.  
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Sammanfattning 

Ibland uppkommer hinder i förrättningar som omöjliggör ett genomförande av 
sakägarens yrkande. Ett hinder kan vara att fastighetsbildningen inte uppfyller 
villkoren i 3 kap. eller 5 kap. fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988). Enligt ett 
pressmeddelande från Regeringskansliet den 19 januari 2017 (Regeringskansliet, 
2017) är den genomsnittliga handläggningstiden för ett förrättningsärende ca 47,1 
veckor hos det Statliga Lantmäteriet (baserat på de senaste fem åren). Lantmäteriet 
fick i uppdrag att jobba för att korta ner ärendekön. Genom att upptäcka hinder i 
förrättningsärenden tidigare kan dessa ärenden som inte är möjliga att genomföra tas 
ur ärendekön och bidra till att korta handläggningstiden.  

Genom att kvalitativt granska förrättningar som har blivit inställda på grund av ett 
materiellt hinder har ett underlag tagits fram för orsaker till inställande. Under 
tidsperioden 2013-01-01 till 2017-12-31 inställdes 74 stycken förrättningar i 
Gävleborg, Dalarna och Jämtlands län på grund av materiella hinder.  

Med tanke på resultatet som Klang (Klang, 2010) fick fram gällande förrättningar 
enligt fastighetsbildningslagen och resultatet i detta arbete kan slutsatsen dras att de 
lagrum som oftast orsakar hinder för att genomföra förrättningar finns i 
fastighetsbildningslagens 3 kapitel.  

En prövning av fastighetsbildningslagen i ett tidigare skede skulle underlätta arbetet 
med förrättningen. Om uppenbara lämplighetsbrister och förhållanden som påtagligt 
strider emot gällande markbestämmelser upptäckts och kan åtgärdas redan vid första 
granskning av ansökan skulle det kunna bidra till att handläggningstiden för det 
ärendet kortades ned. Om inte ärendet till och med skulle anses vara ogenomförbart 
redan där. För att kunna göra en sådan bedömning vid första granskning krävs det 
dock en viss typ av kompetens som det idag redan är brist på.  
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Abstract 

Sometimes obstacles arise in cadastral procedures that make it impossible to carry 
out the party's claim. An obstacle may be that property formation does not meet the 
conditions in chapter 3. or 5 chap. property formation (SFS 1970: 988). According 
to a press release issued by the Government Chancellor on January 19, 2017 
(Regeringskansliet, 2017), the average processing time for a cadastral procedure is 
approximately 47.1 weeks at the Swedish mapping, cadastral and land registration 
authority (based on the last five years). The Swedish mapping, cadastral and land 
registration authority was commissioned to work towards shorten cases queues. By 
detecting obstacles in cadastral proceedings earlier, those cases that are not possible 
to be implemented can be removed from the case queue and help shorten the 
processing time. 

By examin cases that have been canceled due to a material barrier, a basis has been 
provided for reasons of resignation. During the period from 1 January to 31 
december 2017, 74 cadastral procedurs were canceled in Gävleborg, Dalarna and 
Jämtland on due to material barriers. 

In view of the outcome of Klang (Klang, 2010) and the result of this work it can be 
concluded that the section of the law that most often cause barriers to cadastral 
procedurs are found in chapter 3 of the Property Formation Act. 

An examination of the property formation at an earlier stage would facilitate the 
work of the establishment. If obvious defects of appropriateness and conditions that 
are significantly contrary to the applicable land rules are discovered and can be 
resolved already at the first examination of the application, it could help reduce the 
processing time for that case. If not, the case would even be considered 
impracticable already there. However, in order to be able to make such an 
assessment at first examination, there is a certain kind of competence that is already 
lacking today. 
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Förkortningar 

AL – Ledningsrättslagan 
FBL – Fastighetsbildningslagen  
JB – Jordabalken  
LL – Ledningsrättslagen 
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1 Introduktion 

Ibland uppkommer hinder i förrättningar som omöjliggör ett genomförande av 
sakägarens yrkande. Ett hinder kan vara att fastighetsbildningen inte uppfyller 
villkoren i 3 kap. eller 5 kap. fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988), hädanefter 
kallad FBL. Vid ett sådant tillfälle kan sakägaren jämka sitt yrkande (4 kap. 31 § 
FBL) för att undan komma hindret. Om sakägaren inte jämkar sitt yrkande kan 
denne återkalla sitt ärende. Om sakägaren inte väljer att ändra sitt yrkande ställer 
lantmätaren in ärendet. Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet den 19 
januari 2017 (Regeringskansliet, 2017) den genomsnittliga handläggningstiden för 
ett förrättningsärende ca 47,1 veckor hos det Statliga Lantmäteriet. Denna uppgift 
är baserad på de senaste fem åren. Ärendekön, det vill säga tiden från att ärendet 
inkommit till myndigheten tills att det blir fördelat till en ärendeansvarig, ligger på 
ca 8–10 månader för de flesta Lantmäterimyndigheter i Gävleborg, Dalarna och 
Jämtlands län. Problemet är att i ärendekön ligger ärenden som inte går att 
genomföra på grund av olika materiella hinder. Dessa ärenden bör kunna upptäckas 
tidigare i förrättningsprocessen och åtgärdas i stället för att ligga kvar i ärendekön i 
ca 8–10 månader. Både för sakägarens skull och för att bidra till kortare ärendekö.  

1.1 Bakgrund 

2010 skrev Richard Edenhofer Klang (Klang, 2010) en masteruppsats rörande 
inställda förrättningar. Han redogjorde för vilka villkor i FBL, anläggningslagen (AL) 
och ledningsrättslagen (LL) som utgjorde hinder för genomförande av 
lantmäteriförrättningar. De vanligaste hindren uppstod i samband med förrättningar 
enligt FBL.  

Baserat på egna erfarenheter från Statliga Lantmäteriets kundcenter, dit bland annat 
personer intresserade av att genomföra en förrättning hör av sig, är en av de 
vanligaste återkommande frågorna “är det möjligt att genomföra förrättningen?”. Den 
frågan går i skrivande stund inte att få svar på via Lantmäteriets kundcenter. Det 
som rekommenderades var att skicka in en ansökan om den önskade förrättningen 
och låta en förrättningslantmätare utreda om förrättningen kan genomföras. Det 
svaret blev inte många nöjda med eftersom det både tar tid och kostar pengar att 
påbörja och genomföra en förrättning. Även en förrättning som inte kan fullföljas tar 
tid och kostar. 

1.2 Syfte och mål 

Målet med detta arbete är att undersöka förrättningsärenden som blivit inställda i 
förrättningsprocessen.  
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Syftet med arbetet är att kunna bidra med kunskap kring hur förrättningsprocessen 
kan effektiviseras med fokus på handläggningstiderna.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka lagrum är orsak till att förrättningar ställs in i Gävleborg, 
Dalarna och Jämtlands län? 

 Hur kan tidigare lämplighetsprövning underlätta handläggningen av 
förrättningar belagda med hinder?  

1.3 Avgränsning 

Arbetet kommer behandla förrättningsåtgärderna; avstyckning, fastighetsreglering, 
sammanläggning och klyvning. Övriga förrättningstyper som ledningsrätt och 
anläggningsåtgärd kommer inte hanteras. Detta för att begränsa arbetets omfång. 
Förrättningar som har blivit avvisade på grund av felaktig eller bristfällig ansökan 
kommer inte behandlas samt återkallade ärenden.  

Det geografiska området som kommer att beröras är Gävleborg, Dalarna och 
Jämtlands län. Där finns kommuner som handläggs av Kommunala 
Lantmäterimyndigheter och Statliga Lantmäterimyndigheten. Den geografiska 
avgränsningen beror på att arbetet är tidsbegränsat till 10 veckor.  

Tidsperioden för de återkallade förrättningarna är mellan 2013–2017. År 2013 
skedde en omstrukturering av Lantmäteriets fastighetsbildningsavdelning.  

1.4 Disposition 

Arbetet är skrivet utifrån den akademiska modellen IMRaD, vilket står för 
introduktion, metod, resultat och diskussion. I det första kapitlet i detta arbete finns 
introduktionen. Där redovisas bakgrunden till det valda ämnet, syftet med arbetet, 
vilka frågeställningar som ska besvaras och hur det är avgränsat. I andra kapitlet finns 
den teoretiska bakgrunden som ska underlätta förståelsen för resultatet. Här 
förklaras de olika förrättningstyperna, hur förrättningsprocessen går till och tidigare 
arbeten inom området. I tredje kapitlet framgår det vilka metoder som har valts för 
att nå svaren på frågeställningarna och hur dessa metoder har genomförts. Även 
brister i de valda metoderna finns här. I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av de 
valda metoderna. I det femte kapitlet finns en diskussion kring metoderna och 
resultatet. I det sjätte och sista kapitlet presenteras slutsatserna och förslag till 
fortsatta studier.  
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2 Teoretisk bakgrund 

En förrättning handläggs av Lantmäterimyndigheten (2 kap. 2 § FBL). Det finns två 
typer av Lantmäterimyndigheter, den Kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) 
och det Statliga Lantmäterimyndigheten. Vilken kommun den eller de aktuella 
fastigheterna ligger i avgör vilken myndighet som handlägger ärendet. De 
Kommunala Lantmäterimyndigheterna finns i 39 kommuner i Sverige, resterande 
kommuner handläggs av det Statliga Lantmäteriet.  

2.1 Förrättningstyper 

Enligt Jordabalken 1 kap.1 § (SFS 1970:994) är fast egendom jord. Denna är indelad i 
fastigheter. En förrättning är en åtgärd som görs vid fastighetsbildning samt bildning, 
ändring eller upphävande av servitut (1 kap. 1 § FBL). Fastighetsbildning är en 
åtgärd som innebär att fastighetsindelningen ändras, till exempel nybildning av 
fastighet. Vid nedanstående förrättningar gäller alltid de allmänna bestämmelserna i 
1 och 2 kap. FBL samt lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL.  

2.1.1 Avstyckning 

För att skilja ett område från en befintlig fastighet eller avskilja fastighets andel från 
en samfällighet görs åtgärden avstyckning. Den ursprungliga fastigheten kallas i och 
efter förrättningen för stamfastighet medans den avskilda delen kallas för 
styckningslott (10 kap. 1 § FBL). Är det flera områden som avstyckas kan de heta 
styckningslott A eller lotten B. Om avstyckningen sker från en samfällighet är 
samtliga delägande fastigheter stamfastigheten till styckningslotten (10 kap. 2 § 
FBL). Detta eftersom en samfällighet ägs gemensamt av flera delägande fastigheter 
(1 kap. 3 § FBL). Mera ingående lagar om avstyckning finns i 10 kap. FBL.  

2.1.2 Klyvning 

En fastighet kan ägas av flera lagfarna personer (både juridiska och fysiska) samtidigt, 
uppdelat på andelar. Om det finns flera ägare innehas fastigheten med 
samäganderätt. En delägare kan ansöka om att fastigheten ska delas upp i lotter 
baserat på ägarandelarna. Varje delägare som yrkar på det kan få en egen lott (om 
den uppfyller övriga villkor som exempelvis lämplighet), de resterande delägarna 
bibehåller resterande fastighet med samäganderätt (11 kap 1 § FBL). Åtgärden som 
görs är klyvning och baseras bland annat på lagrummen i 11 kapitlet FBL.  

2.1.3 Sammanläggning 

Om två fastigheter innehas av samma ägare med lika ägarförhållanden och med lika 
rätt kan dessa läggas ihop till en fastighet. Åtgärden som blir är sammanläggning. 
Bestämmelserna för sammanläggning finns i 12 kap. FBL.  
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2.1.4 Fastighetsreglering 

Om förrättningen avser att ombilda en befintlig fastighet, bilda eller överföra 
andelar från samfällighet, bilda, ändra eller upphäva servitut eller överföra 
byggnader/anläggningar till annan fastighet görs en fastighetsreglering (5 kap. 1 § 
FBL). I 5 kap. i FBL finns grunderna för fastighetsreglering. 

2.2 Förrättningsprocessen 

Förrättningsprocessen börjar med att en sökande skickar in en ansökan. Ansökan 
skickas till den lantmäterimyndighet som handlägger den kommunen som 
fastigheten ligger belägen i. När ansökan inkommer till Lantmäteriet diarieförs den, 
digitaliseras och får ett ärendenummer. Därefter blir ärendet lagt i ärendekö för att 
bli tilldelad en ärendeansvarig, det vill säga en handläggande förrättningslantmätare 
(www.lantmateriet.se). Hos det Kommunala Lantmäteriet i Sandviken är ärendekön 
ca 8 månader (personlig kommunikation, Sandviken KLM) och hos det Kommunala 
Lantmäteriet i Gävle är ärendekön ca en vecka (personlig kommunikation, Gävle 
KLM).  

2.2.1 Handläggning 

När en ärendeansvarig har blivit tilldelad påbörjas handläggningen av ärendet. Det 
första som görs är en lämplighetsprövning av ärendet genom att följa 3 kap. FBL. 
Enligt kapitlet ska fastighetsbildningen vara lämplig i både utseende och varaktigt 
ändamål, speciella villkor finns för skogs- och jordbruksfastigheter.  

En utredning görs alltid på de berörda fastigheterna. Det som utreds är rättigheterna 
som finns på fastigheterna, om förrättningen följer eventuella planer och 
områdesbestämmelser, om fornminnen eller strandskydd berörs etc. Om det 
framgår att fornminnen berörs av förrättningen hålls ett samråd med Länsstyrelsen. 
Det är Länsstyrelsen som ansvarar för bevakning av fornminnen, fornlämningar, 
miljöintressen, riksintressen och allmänna intressen i en förrättning. Om istället 
förrättningen skulle gå emot en detaljplan krävs ett samråd med byggnadsnämnden i 
den kommun fastigheterna är belägna i. Andra myndigheter som samråd kan ske 
med är Skogsvårdsstyrelsen, Trafikverket, Försvarsmyndigheten etc.  
Lantmäterimyndigheten har samrådsskyldighet för att säkerställa att inga 
begränsningar finns i myndighetens beslutanderätt. Enligt 4 kap. 25 § FBL ska 
samråd med berörd myndighet ske vid behov.  

2.2.2 Fältarbete 

I förrättningar som kräver mätning av gränser görs ett fältarbete (4 kap. 27 § FBL). 
Detta sker vanligtvis vid nybildning av gränser. Vid fältarbetet åker en mätingenjör 
ut på plats för att kontrollera och mäta in nya gränser. Vid dessa tillfällen kan 
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sakägarna i förrättningen närvara. Sakägare är den eller de personer som berörs av 
förrättningen. I fältarbetet ingår även beräkningar och framställning av kartor.  

2.2.3 Sammanträde 

Sammanträde med samtliga sakägare kan ske om förrättningslantmätaren behöver 
diskutera något i ärendet och det är många sakägare. Det kan handla om att 
sakägarna inte kommer överens om något i förrättningen. Vid sammanträden har 
sakägarna möjlighet att yttra sig kring särskilda frågor och förrättningslantmätaren 
har möjlighet att informera och avgöra svårare frågor (handbok FBL, sid 322). Det 
är inte i alla förrättningar som sammanträden behövs. Enligt 4 kap. 14 § FBL behövs 
inte sammanträde om det bland annat inte finns några motsägande intressen.  

2.2.4 Beslut 

Beslut i ärendet sker när allt är utrett, eventuellt samråd, fältarbete och 
sammanträde är klart. Det finns flera beslut som förrättningslantmätaren fattar i 
varje ärende. Det är fastighetsbildningsbeslut som handlar om fastigheterna. 
Kostnadsfördelningsbeslut som handlar om fördelning av förrättningskostnaderna 
mellan sakägarna. Ersättningsbeslut som tas när sakägarna ska betala ersättning till 
varandra i samband med förrättningen. Beslut om när förändringarna i förrättningen 
ska gälla från samt ett avslutningsbeslut som visar att förrättningen är avslutad. När 
alla beslut är fattade skickas bland annat karta, protokoll, beskrivning samt andra 
nödvändiga papper ut till sakägarna (www.lantmateriet.se). Därefter börjar en 
överklagandetid på 4 veckor. Överklagan skickas till ansvarig förrättningslantmätare 
i ärendet som i sin tur vidarebefordrar till mark-och miljödomstolen (15 kap. FBL) 
som prövar besluten enligt fastighetsbildningslagen.  

Om ingen överklagan har inkommit under överklagandeperioden vinner beslutet 
laga kraft och lämnas in för registrering. Alla ändringar och beslut registreras i 
fastighetsregistret och i registerkartan.  

2.2.5 Inställande 

Inställande av förrättning sker enligt 4 kap. 31 § FBL. Om det finns hinder att 
genomföra förrättningen och sökanden inte vill ändra sitt yrkande ska förrättningen 
ställas in. Vid ett inställande har sakägaren möjlighet att överklaga myndighetens 
beslut. Det har inte sakägaren vid ett återkallande.  

2.2.6 Materiella hinder 

En förrättning kan bli inställd av olika orsaker. Vissa områden berörs av särskilda 
bestämmelser eller planer som måste följas. Enligt 3 kap. 2 § FBL får inte 
förrättningsåtgärden motverka de befintliga bestämmelserna. Dessa bestämmelser 
kan redogöras via detaljplaner, byggplaner, områdesbestämmelser etc. Ett exempel 
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på områdesbestämmelse som inte redovisas i något enskilt dokument är 
strandskyddsbestämmelserna. Dessa bestämmelser regleras i miljöbalken (MB).  

Strandskyddet gäller vanligtvis 100 meter från strandlinjen och finns till för att bland 
annat skydda strandnära zoner för djur och växter. Dessa områden är värdefulla 
ekozoner för ett unikt djurliv (Schmieder, 2004). Strandskyddet bidrar även till 
allmänhetens tillgång till unika naturområden.  

2.3 Tidigare arbete 

År 2010 gjorde Richard Edenhofer Klang (Klang, 2010) ett arbete där han tittade på 
hinder vid lantmäteriförrättningar. Klang ville ta reda på vid vilka 
förrättningsåtgärder det oftast uppstod hinder och vilka villkor som skapade hinder. 
Han valde att titta på alla förrättningsåtgärder gjorda under tidsperioden 2005–2009 
i nio lantmäterikontor; Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö och Ystad samt 
kommunala lantmäterimyndigheterna i Halmstad, Helsingborg, Linköping och 
Motala. Resultatet han kom fram till visar på att det är lämplighetsvillkoren i 3 kap. i 
fastighetsbildningslagen som har orsakat flest hinder och vanligast uppstår hinder i 
avstyckning och fastighetsreglering.  

Något som är viktigt att veta är att Sverige har ett fastighetssystem som baserar sig 
på tre typer av ägande. Den första typen är allmän mark. Det vill säga mark som kan 
nyttjas och användas av alla. Den andra typen är samägd mark. Det är mark som 
nyttjas och används av en bestämd grupp personer. Vanligtvis är det samfälligheter 
och de kan förvaltas via delägarförvaltning eller föreningsförvaltning. Den tredje 
typen av ägande är den vanligaste i Sverige och är det privata ägandet (Ekbäck, 
2009). Det privata ägandet av fastigheter i Sverige ger stor frihet vad som kan göras 
på den privata marken. Men det finns begränsningar i utformningen i form av villkor 
som framgår bland annat i jordabalken och fastighetsbildningslagen. Det är 
lagstadgat att Lantmäterimyndigheten ska ansvara för att dessa villkor följs genom att 
göra en utredning och lämplighetsbedömning i förrättningar.  

Detta arbete bidrar med hållbar utveckling inom samhällsbyggnad genom att 
effektivisera handläggningsprocessen vid förrättningar. Dock kan det ifrågasättas om 
det är positivt att samhällsutvecklingen kan skyndas på ännu mer än den snabba 
exploatering som sker idag. Det kan skapa negativa konsekvenser på miljön vid för 
snabba förrättningar (McLaughlin, 2012).  
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3 Metod 

Det finns flera olika typer av forskningsmetoder att använda för att få fram 
information. Vanligtvis kan de delas in i två typer; kvalitativ och kvantitativ (Savenye 
& Robinson, 2005). I detta arbete används en kvalitativ metod eftersom det används 
ett fåtal utvalda åtgärder som bidrar till resultatet. Det viktiga att tänka på när en 
kvalitativ metod används i ett arbete är att vara kritisk i informationssamlandet 
(Wiles m.fl., 2016).  

3.1 Informationsinsamling 

Vid mailförfrågan med kundcenter på det Statliga Lantmäteriet angående tillgång till 
den önskade informationen framkom det att Lantmäteriet inte hade rutiner för att 
sammanställa informationen. Istället hänvisades kontakt med en funktionschef för 
tillgång till handlingar som finns på kontoren i Gävle och Hudiksvall.  

På plats på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle söktes informationen fram ur 
Lantmäteriets dataprogram Trossen. Trossen är ett program som används av 
förrättningslantmätare över hela Sverige. Det används av det Statliga Lantmäteriet 
och samtliga Kommunala Lantmäterier. I Trossen finns information om alla 
slutförda och pågående förrättningar.  

Sökkriterierna som användes i respektive län i Trossen var; 
Datum fr.o.m.: 2013-01-01 
Datum t.o.m.: 2017-12-31 
Ärendetyp: Förrättningar 
Ärendestatus: Slutfört 
Åtgärd: Inställda förrättningar 

Via en sökning med alla kriterierna framkom totalt 74 stycken träffar. Förrättningar 
som inte hade vunnit laga kraft vid insamlingstidpunkten samt hade blivit inställda på 
grund av återkallelse sållades bort. Återstående blev 24 stycken förrättningar.  

Dessa 24 stycken förrättningar söktes fram i programmet FR webb, även kallat 
fastighetsregistret, med hjälp av respektive aktnummer. Fastighetsregistret är ett 
register med samlad information kring fastigheter. Den informationen är tillgänglig 
för allmänheten och består bland annat av uppgifter om arealen, ägare, inteckningar, 
rättigheter, fastighetsrättsliga åtgärder etc. De aktuella akterna togs ut analogt och 
gicks sedan igenom för att skapa resultatet.  

3.2 Vetenskapliga artiklar 

De artiklar som anges i arbetet har inhämtats ifrån olika källor. De källor som har 
använts är olika hemsidor med databaser av vetenskapliga artiklar. Som exempel har 
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hemsidor som ScienceDirect, Springer och Google Scholar använts. En artikel anses 
vara en vetenskaplig artikel om den är granskad av en oberoende jury. Dessa 
personer går igenom och kontrollerar aktualiteten i det som framkommer i artikeln. 
Detta görs innan artikeln blir publicerad. 

3.3 Böcker och handböcker 

Det finns ett flertal böcker om förrättningsprocessen och fastighetsrätt. I detta 
arbetet har Barbro Julstads bok Fastighetsindelning och markanvändning (Julstad, 
2011) varit behjälplig i att få en bra översikt över förrättningstyperna och processen 
i förrättningen. Julstad har en lång erfarenhet inom fastighetsrätt och 
förrättningsprocessen. Hon har bland annat jobbat som förrättningslantmätare och 
fastighetsrättschef vid Lantmäteriet.  

Den svenska lagboken (Sveriges Rikes Lag, 2014) har använts i arbetet för att ta reda 
på vilka lagrum som är relevanta för respektive förrättningsåtgärd.  

För att få en inblick i hur Lantmäteriet jobbar i förrättningsärenden har 
myndighetens egna handbok (Handbok FBL, version 2017-04-01) använts. 
Handboken är skriven av myndigheten och ger en bra insyn i hur lagrummen i 
fastighetsbildningslagen används. Handboken är tillgänglig via Statliga 
Lantmäterimyndighetens hemsida (www.lantmateriet.se) och laddades hem 
därifrån. Den används som stöd för förrättningslantmätarna och innehåller tydlig 
information angående hanteringen av respektive lagrum.  

3.4 Lagtexter 

Självklart har lagrummen i 3 kap. FBL använts i det här arbetet. Lagtexten har 
kommit från olika källor, som tidigare angetts, bland annat från lagboken (Sveriges 
Rikes Lag, 2014) samt från hemsidan www.lagen.nu. Hemsidan användes för att få 
tillgång till eventuella ändringar som har skett i lagtexten sedan den fysiska lagboken 
gavs ut i den versionen som var tillgänglig.  
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4 Resultat 

Av de förrättningar som har gjorts valdes endast de som uppfyllde kraven i tidigare 
angiven avgränsning.  

4.1 Gävleborgs län 

Under tidsperioden 2013-01-01 till 2017-12-31 inställdes 18 stycken förrättningar i 
Gävleborgs län. Av dessa 18 förrättningar var 10 stycken inställda på grund av 
materiella hinder. 

4.1.1 Akt 2121-14/45 

Sökande ansökte om att utöka sin befintliga bostadsfastighet, på 1 410 kvm, med ett 
markområde om ca 1 400 kvm genom en fastighetsreglering. Det yrkande 
markområdet ligger inom strandskyddat område. Förrättningslantmätaren samrådde 
med berörd kommun varpå kommunen motsatte sig fastighetsregleringen. Förslag 
på ett mindre område i annan riktning som inte berörs av strandskyddet gavs av 
kommunen. Sökande vidhöll sitt ursprungliga yrkande. Därmed strider 
fastighetsregleringen mot strandskyddsbestämmelsernas syfte. Förrättningen ställdes 
in på grund av att det stred mot 3 kap. 2 § FBL.  

4.1.2 Akt 21010-16/15 

Sökande ansökte om att stycka av en yrkad tomtplats kring ett befintligt fritidshus 
som ligger inom strandskyddat område. Förrättningslantmätaren gjorde 
bedömningen att hela styckningslotten kan, efter genomförd förrättning, användas 
som tomt vilket skulle medföra att tillgång till vattnet, i form av allemansrätten, 
skulle hindras. Förrättningslantmätaren bedömer att förrättningen strider mot 3 
kap. 2 § FBL. Kommunen anger i ett yttrande att de stödjer lantmätaren i 
bedömningen.  

4.1.3 Akt 2101-15/15 

Sökande yrkar på att avstycka ett markområde, på ca 1,9 hektar, för bostadsändamål 
från en skogsbruksfastighet. Markområdet berörs av strandskyddsbestämmelser. 
Strandskyddsdispens för nybyggnation är ingivet av sökande. Dispensen anger en 
tomtplatsavgränsning på 1 600 kvm. Förrättningslantmätaren gör bedömningen att 
den angivna tomtplatsavgränsningen är en tillräcklig fastighetsstorlek och att 
fritidsfastigheten inte har behov av ytterligare 1,74 hektar. Förrättningslantmätaren 
bedömer att fastigheten inte får en lämplig och varaktig utformning samt att den 
allemansrättsliga tillgången till strandzonen hindras. Förrättningen ställs in på grund 
av att yrkandet strider mot 3 kap. 1 och 2 §§ FBL.  
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4.1.4 Akt 2132-14/48 

Sökande yrkar på att överföra mark från en fastighet till sex stycken andra 
fastigheter. Samtliga marköverföringar ligger inom strandskyddat område. Via 
samråd motsätter sig Länsstyrelsen samtliga yrkanden. Byggnadsnämnden däremot 
medger två av yrkandena. Förrättningslantmätaren bedömer att genomföra två av 
yrkandena och ställa in de resterande fyra yrkandena på grund av att de strider mot 3 
kap. 2 § FBL. Inget inställandebeslut är angivet i protokollet.  

4.1.5 Akt 2161-2017/41 

Den sökta åtgärden avser överföring av två markområden till två olika fastigheter för 
att användas för parkeringsändamål. Fastighetsregleringen strider mot gällande 
byggnadsplan eftersom de berörda markområdena anges som vägmark. 
Förrättningen anses strida mot 3 kap. 2 § FBL och ställs in.  

4.1.6 Akt 2183-2017/37 

Sökande yrkar på att överföra ett område bestående av ett mindre strandområde 
samt vattenområde till en annan fastighet. Fastigheterna berörs av 
strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen motsätter sig fastighetsregleringen vid 
samråd och förrättningslantmätaren bedömer att fastighetsregleringen inte uppfyller 
lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL.  

4.1.7 Akt 2182-2017/15 

Sökande yrkar på att klyva en befintlig fastighet samt att en fastighetsreglering ska 
ske mellan en av klyvningslotterna och två andra fastigheter. 
Förrättningslantmätaren inställer hela fastighetsbildningen efter samråd med 
Länsstyrelsen, som motsätter sig förrättningen. Enligt förrättningslantmätaren 
strider fastighetsbildningen mot lämplighetsvillkoren i 3 kap. FBL. Detta 
förrättningsbeslut är överklagat.  

4.1.8 Akt 2184-2017/10 

Ansökan avser att föra över ett område, på ca 350 kvm, mellan två fastigheter för 
parkeringsändamål. Enligt gällande detaljplan är det berörda området avsett för 
naturändamål och strider mot planbestämmelserna. Förrättningen ställs in på grund 
av att den strider mot 3 kap. 2 § FBL.  

4.1.9 Akt 2161-16/76 

I detta ärende har två ansökningar inkommit gällande avstyckning och två 
fastighetsregleringar. Yrkandet med avstyckningen genomförs och andra ansökan 
med fastighetsreglering, aktbilaga A2, återkallas. Yrkandet om fastighetsreglering i 
första ansökan, aktbilaga A1, går ut på att utöka en fastighet som befinner sig inom 
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strandskyddat område. Efter samråd med berörd kommun, som motsätter sig 
åtgärden, bedöms åtgärden strida mot 3 kap. 2 § FBL på grund av att det motverkar 
strandskyddsbestämmelserna.  

4.1.10 Akt 2184-2017/89 

I denna förrättning finns det en ansökan och fem stycken ansökan och 
överenskommelser, aktbilaga ÖK1-5. Fyra stycken yrkanden, aktbilaga ÖK1-4, 
ställs in på grund av återkallelse. Två yrkanden gällande fastighetsreglering berör 
strandskyddat område och samråd med berörd Länsstyrelse sker. Länsstyrelsen 
motsätter sig åtgärderna och yrkandet preciseras till att avse ett mindre område, 
aktbilaga YR1. Eftersom bygglov och strandskyddsdispens finns för 
permanentbostad och garage bedömer Lantmäteriet att strandskyddsbestämmelserna 
inte motverkas och åtgärden genomförs. Yrkandet i aktbilaga ÖK5 bedöms strida 
mot 3 kap. 2 § FBL eftersom det motverkar strandskyddsbestämmelserna och ställs 
in.  

4.2 Dalarnas län 

Under tidsperioden 2013-01-01 till 2017-12-31 inställdes 27 stycken förrättningar i 
Dalarnas län. Av dessa 27 förrättningar var 4 stycken inställda på grund av materiella 
hinder. 

4.2.1 Akt 2061-1640 

En ansökan inkom till Lantmäteriet om sammanläggning av två fastigheter. 
Fastigheterna innehas inte med lika andelar och medgivande från en tredje part, som 
skulle stå för förrättningskostnaderna, saknades. Efter flertal tillfällen för sökande att 
komplettera ärendet inkom inte begärda handlingar och förrättningen ställdes in 
eftersom åtgärden bedömdes strida mot 4 kap. 31 § FBL.  

4.2.2 Akt 2085-2215 

I detta ärende har en fastighetsreglering sökts berörande ett flertal fastigheter. Det 
saknas kompletterade handlingar som, efter flertal kontakter med sökande, inte 
inkommit. Lantmäteriet bedömer att hinder mot fastighetsbildning föreligger och 
förrättningen ställs in.  

4.2.3 Akt 2081-2785 

I denna förrättning har det ansökts om att avstycka fyra bebyggda bostadstomter och 
reglera in mark till en annan bebygg fastighet. Samtliga byggnader berörande 
avstyckningen är uppförda på ofri grund och av olika kvalité. Efter samråd med 
byggnadsnämnden i berörd kommun bedöms tre av byggnaderna uppfylla sådan 
kvalité att avstyckning bör kunna genomföras. Den fjärde byggnaden är i så dåligt 
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skick att nytt bygglov eller förhandsbesked först måste beviljas. Byggnadsnämnden 
har, vid samråd, ställt sig negativ till avstyckningarna och positiv till 
fastighetsregleringen. Byggnadsnämnden begärde att ärendet ska underställa sig 
deras prövning och har vid prövningen nekat medgivande till avstyckningarna. 
Lantmäteriet bedömer med dessa förutsättningar att yrkandet om avstyckning inte 
kan genomföra, avslår yrkandet och ställer in förrättningen i den delen. 
Fastighetsregleringen genomförs.  

4.2.4 Akt 2061-1724 

I detta ärende skedde ett sammanträde på plats vid berörd fastighet som sökande 
yrkar på att utöka via fastighetsreglering. Marken som är aktuell för reglering är 
delvis ianspråktagen med bland annat grusad infart och utgörs delvis av skogsmark. 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område samt LIS-område. Berörd 
kommun har inget att erinra efter samråd. I en tidigare beviljad strandskyddsdispens 
finns en tomtplatsavgränsning angiven som ligger i fastighetens befintliga gränser. 
Inga särskilda skäl för att utöka fastighetens befintliga tomtmark föreligger. 
Lantmäteriet bedömer att åtgärden strider mot 3 kap. 1–2 §§ FBL och ställer in 
förrättningen på plats.  

4.3 Jämtlands län 

Under tidsperioden 2013-01-01 till 2017-12-31 inställdes 29 stycken förrättningar i 
Jämtlands län. Av dessa 29 förrättningar var 8 stycken inställda på grund av 
materiella hinder. 

4.3.1 Akt 2309-15/26 

I denna förrättning yrkas att ett område med produktiv skogsmark ska regleras in i 
en bostadsfastighet. Markområdet ligger ca 2 km från bostadsfastigheten och är 
beläget på andra sidan av allmän väg. Förrättningslantmätaren bedömer att 
fastigheten inte anses få en lämplig utformning enligt 3 kap. 1 § FBL på grund av 
avståndet och allmänna vägen som gå emellan områdena.  Förrättningslantmätaren 
prövar även om förrättningen kan genomföras med hjälp av 3 kap. 9 § FBL men 
bedömer att ingen förbättring av fastighetsindelningen sker. Förrättningen ställs in.  

4.3.2 Akt 2321-16/75 

Sökande önskar reglera ett helt skifte från jord- och skogsbruksfastighet till en 
fritidsfastighet med avsikt att skapa en skogsbruksfastighet. Skiftet består av ca 11 ha 
skog och ligger ca 7 km från fritidsfastigheten. Förvärvstillstånd enligt 
jordförvärvslagen finns beviljat. Fritidsfastigheten är innan förrättningen lämplig för 
sitt ändamål. Lantmäteriet bedömer att fritidsfastigheten samt fastigheten som avstår 
marken inte skulle bli lämplig för sitt ändamål om skiftet regleras. Det är även 
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olämpligt att reglera skogsmark till en fritidsfastighet då ingen är permanent bosatt 
där. Lantmäteriet gör bedömningen att åtgärden strider mot 3 kap. 1,5 och 7 §§ 
FBL och ställer in förrättningen.  

4.3.3 Akt 2326-2017/3 

Två områden från samma fastighet yrkas av sökande att regleras in i en befintlig 
bostadsfastighet. Områdena är belägna inom strandskyddat område och består delvis 
av vattenområde. Om förrättningen genomförs kommer fastigheten som tillförs 
mark inte vara varaktigt lämpad för sitt ändamål eftersom marken belägen inom 
strandskyddat område inte kan nyttjas som tomtmark. Marken riskerar även att 
privatiseras och motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna. Lantmäteriet 
bedömer att åtgärden strider mot 3 kap. 1 och 2 §§ FBL och ställer in förrättningen.  

4.3.4 Akt 2361-2017/28 

I detta ärende yrkar sökande på att avstycka ett ca 2000 kvm område som berörs av 
en detaljplan. I gällande detaljplan finns en bestämmelse om minsta tomtstorlek på 
5000 kvm. Sökanden har fått tillfälle att jämka sitt yrkande avseende tomtstorleken 
men vidhåller yrkandet om 2000 kvm. Lantmäteriet gör bedömningen att sökt 
åtgärd strider mot gällande detaljplan och ställer in förrättningen enligt 3 kap. 2 § 
FBL.  

4.3.5 Akt 2361-2017/34 

Sökanden yrkar på att avstycka sju byggnader på ofri grund så dessa bildar egna 
bostadsfastigheter. En byggnadsplan med utgången genomförandetid finns för 
området som anger att området endast får användas för hotelländamål. Berörd 
kommun har via samråd inget att erinra mot förrättningsåtgärden och att de olika 
ändamålen inte borde förhindra aktuella avstyckningar. Lantmäteriet bedömer att 
ändamålet för marken enligt planen och det aktuella ändamålet för avstyckningen 
inte kan anses som en mindre avvikelse från planen och att åtgärden strider mot 3 
kap. 2 § FBL. Förrättningen inställes.  

4.3.6 Akt 2309-14/15 

Ansökan avser avstyckning för skogsbruksändamål från en skogsbruksfastighet. 
Styckningslotten skulle få en areal om ca 20 ha och ha en årlig tillväxt på ca 54 
m3sk/år, enligt skogsbruksplan. Styckningslotten uppfyller inte kraven om årlig 
tillväxt på 200–250 m3sk. Stamfastigheten anses uppfylla 3 kap. 1–3 och 5 §§ FBL. 
Enligt den yrkade åtgärden delas stamfastigheten upp i mindre skogsbruksenheter 
och ägaren riskerar att inte få ett tillräckligt ekonomiskt utbyte för att bedriva ett 
rationellt skogsbruk. Lantmäteriet bedömer att åtgärden strider mot 3 kap. 7 § FBL 
och ställer in förrättningen.  
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4.3.7 Akt 2313-2017/49 

Enligt ansökan yrkade sökande på att klyva en fastighet till två fastigheter. 
Fastigheten är bebyggd med ett befintligt bostadshus och har ett nedmonterat 
bostadshus som har blivit förflyttad till delen av fastigheten som sökande önskar få 
tilldelat. För att uppföra byggnaden på platsen krävs förhandsbesked om bygglov och 
strandskyddsdispens. Förrättningslantmätaren ser efter besök på platsen att befintlig 
väg går i direkt anslutning till det befintliga huset och att möjligheten till att bygga 
ny tillfartsväg är liten med tanke på terrängen. Förrättningslantmätaren bedömer att 
vägens befintliga läge inverkar så pass mycket att ena klyvningslotten inte kan anses 
vara lämplig för sitt ändamål. Vid besiktningen framkommer även att läget på det 
befintliga huset är betydligt mindre attraktivt än på den nedmonterade huset. Detta 
påverkar graderingsvärdet tillräckligt så att det skiljer med bred marginal och strider 
därmed mot 11 kap. 4 § FBL. Lantmäteriet bedömer att åtgärden även strider mot 3 
kap. 1 § och ställer in förrättningen.  

4.3.8 Akt 2361-2017/82 

Sökande önskar klyva en skogsbruksfastighet där det finns ett beslut om 
avverkningsförbud. Baserat på sökandens andel i fastigheten som motsvarar 3,7 % 
och fastighetens areal om ca 1042 ha produktiv skogsmark skulle sökanden ha rätt 
till ca 39 ha skogsmark. Med en medelbonitet på 3,5 m3sk/ha och år skulle total 
produktion för sökandens klyvningslott bli 136 m3sk/år. Lantmäteriet gör 
bedömningen att åtgärden strider mot 3 kap. 7 § FBL och ställer in förrättningen.  

 

Angivna 
lagrum 

Gävleborgs 
län 

Dalarnas län Jämtlands län Totalt 

3:1 FBL 1 1 4 6 

3:2 FBL 8 1 3 12 

3:5 FBL 0 0 1 1 

3:7 FBL 0 0 3 3 

3:9 FBL 0 0 1 1 

4:31 FBL 0 1 0 1 

3 kap. FBL 2 0 0 2 

Oklart lagrum 0 2 0 2 

Tabell 1. Sammanfattning av lagrum. Vissa ärenden berörs av flera lagrum.  
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5 Diskussion 

Diskussionen har delats upp i två avsnitt för att få en tydligare struktur.  

5.1 Diskussion av metoden 

Tillvägagångssättet som användes för att samla in informationen för detta arbete kan anses 
bristfällig. Detta på grund av några olika orsaker. Bland annat har det skett 
omstrukturering inom fastighetsbildningen på Lantmäteriet och med detta kan även 
rutiner ha ändrats. Det kan förklara varför majoriteten av sökträffarna är från 2016 och 
2017. Rutinen för hur inställda förrättningar kan ha ändrats under denna tidsperiod vilket 
gör att denna typ av ärende registreras på ett annat sätt i databasen. Med hänsyn av detta 
kan några ärenden ha hamnat vid sidan av sökningen och därmed inte tagits med i detta 
arbete.  

En annan brist kan vara att sökningen innehöll för många kriterier som gjorde att önskade 
åtgärder valdes bort i sökningen på grund av en obetydlig faktor.  

Vid sökningen efter informationen användes en sökgrupp med flera liknande status. Det 
vill säga söktes inte bara inställda förrättningar utan även åtgärder som har blivit avförda, 
återkallade, slutförda etc. Detta gjorde att en lista kom upp som visade flera åtgärder som 
inte var utav intresse. Om sökningen endast gjordes med den sökta åtgärden, det vill säga 
inte i grupp, kom betydligt färre sökträffar upp. Även denna skillnad i sökresultat kan bero 
på att det har tillkommit nya arbetsrutiner. 

Även i sökandet efter vetenskapliga artiklar kan information ha förbisetts på grund av 
tidsbrist.  

Styrkan med tillvägagångssättet är att det blir ett kvalitativt urval som är hanterbart. Inga 
ärenden behöver åsidosättas på grund av tidsbrist eller avgränsning. 

En svaghet med insamlingen av informationen var att vid första kontakt med Statliga 
Lantmäteriet framkom det att de inte hade några rutiner för att ta fram informationen. 
Detta var något som behövdes sökas fram på egen hand i deras lokaler. Eftersom 
Lantmäteriet strävar efter att vara en offentlig och tillgänglig myndighet och har som 
skyldighet att tillhanda ha offentlig information har de inte lyckats helt i den aspekten. De 
Kommunala Lantmäterimyndigheterna i Gävleborgs län var desto mer tillmötesgående i 
kontakten med respektive.  

5.2 Diskussion av resultatet 

Som tidigare nämnt tyder sökresultatet på att det kan ha bildats nya rutiner kring 
dokumenteringen av inställda förrättningar. Endast ett fåtal förrättningar som har skett 
mellan åren 2013–2015 hittades i sökningen. Någonting kan antas ha hänt år 2016 som 
underlättade eller tydliggjorde arkiveringen av ärenden eftersom majoriteten av hittade 
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ärenden är från 2016 och framåt. Ett annat alternativ kan vara att det inte ställdes in så 
många ärenden under denna tidsperiod. Det kan bero på flera orsaker. Det kanske inte 
söktes många åtgärder som stred mot fastighetsbildningslagen, ärendena återkallades i 
större omfattning, bedömningen som gjordes i samband med lämplighetsprövningen var 
inte lika strikt etc.   

I resultatet, som redovisas i tidigare kapitel, framkom orsakerna varför ärenden har blivit 
inställda i Gävleborg, Dalarna och Jämtlands län. Det som utmärker sig först i 
formuleringen är två ärenden, akt 2183-2017/37, akt 2182-2017/15 akt 2061-1640 och 
akt 2085-2215. Dessa ärenden har ganska otydliga redogörelser till varför ärendet blev 
inställt. Orsaken beskrivs väldigt övergripande med att det ”inte uppfyller de allmänna 
lämplighetsvillkoren i 3 kap. fastighetsbildningslagen”. Det framkommer inte vilken 
lagparagraf som hindrar genomförandet av förrättningen. Dock nämns i två av dem 
strandskyddsbestämmelserna och det kan antas att åtgärden strider emot 3 kap. 2 § 
fastighetsbildningslagen. Ena ärendet blev även överklagat. Det kan framstå som nästan 
olämpligt att ha en sådan otydlig redogörelse i ett myndighetsbeslut.  

Några andra formuleringar som utmärker sig finns i ärendet akt 2132-14/48, akt 2101-
15/15, akt 2061-1724, akt 2326-2017/3 och akt 2313-2017/49. De redogörelser som 
finns i dessa handlingar är väl utformade och informativa. Det finns mycket information 
och det är lätt att följa resonemangen. Det som kan vara negativt med den typen av 
redogörelse är att det kan innehålla för mycket information som efter ett tag kan bli svår 
att hålla koll på för en oerfaren person. Det kan bli förvirrande och resultera i att vara lika 
otydligt som förgående akter. Det är viktigt i detta fall att kunna skriva på ett pedagogiskt 
och lättförstått sätt, utan risk att låta byråkratisk (vilket kan bli ett problem för 
myndigheter).  

Den idealiska redogörelsen ska kunna på ett kortfattat sätt tydligt framställa orsaken till att 
förrättningen ställs in och göra detta på ett bra språk.  

Det är också viktigt att själva inställandebeslutet tydligt redovisas i protokollet. Det var i 
en akt som inställandebeslutet inte var med. Detta hade troligtvis missats. Eventuellt på 
grund av att det endast var en del av förrättningen som ställdes in medan resterande 
yrkanden gick att genomföra.  

Styrkan i resultatet är att protokollen är tydliga och ger en överblick över lagrummen och 
den informationen som är av intresse.  

En svaghet i själva resultatet är att antalet inställda förrättningar underskred förväntat 
antal. Resultatet hade upplevts starkare med fler förrättningar.  

Något som inte var förvånande, med tanke på Klangs arbete (Inställda förrättningar, 2010) 
var lagrummen som orsakade hinder. I enlighet med tidigare nämnda arbete visade även 
detta arbetets resultat på att det är de två första paragraferna i 3 kap. 
fastighetsbildningslagen som ansvarar för de flesta inställda förrättningar. Den första 
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paragrafen anger att fastigheternas belägenhet, utformning och storlek ska uppfylla ett 
varaktigt lämpat ändamål. Denna paragraf torde inte vanligen utgöra ett hinder eftersom 
det oftast går att ändra utformning och storlek på önskad fastighetsbildningsåtgärd genom 
att inkomma med nytt yrkande. Lagparagrafen är väldigt tacksam på det sättet. De gånger 
som det inte är möjligt att inkomma med nytt yrkande (kanske för att sakägaren inte vill) 
bör vara ganska få vid första tanken. 

Den andra paragrafen som utgör den största orsaken till varför förrättningar ställs in anger 
att om området berörs av särskilda bestämmelser ska fastighetsbildning inte ske om det 
motverkar syftet med bestämmelserna. Med särskilda bestämmelser menas bland annat 
strandskyddsbestämmelser och naturvårdsföreskrifter. Vanligast baserat på resultatet är att 
det är strandskyddet som utgör hinder. Detta är förståeligt eftersom reglerna kring 
strandskyddet har blivit striktare på senare år och det är svårt, om inte omöjligt, att 
komma runt dessa bestämmelser. Beviljas inte dispens i någon form kan inte förrättningen 
genomföras. Denna paragraf är nog det strängaste lagrummet av lämplighetsvillkoren 
vilket gör det föga förvånande att den orsakar flest inställda förrättningar.  
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt besvaras frågeställningen och ger förslag på fortsatta studier.  

6.1 Slutsatser för studien 

Vilka lagrum är orsak till att förrättningar ställs in i Gävleborgs län? 

Med tanke på resultatet som Klang (Inställda förrättningar, 2010) fick fram gällande 
förrättningar enligt fastighetsbildningslagen och resultatet i detta arbete kan slutsatsen dras 
att de lagrum som oftast orsakar hinder för att genomföra förrättningar finns i 
fastighetsbildningslagens 3 kapitel. Mera specifikt är det första och andra lagrummet.  

Hur kan tidigare lämplighetsprövning underlätta handläggningen av förrättningar belagda med 
hinder?  

En prövning av första och andra paragrafen i fastighetsbildningslagen i ett tidigare skede 
skulle underlätta arbetet med förrättningen. Om uppenbara lämplighetsbrister och 
förhållanden som påtagligt strider emot gällande markbestämmelser upptäckts och kan 
åtgärdas redan vid första granskning av ansökan skulle det kunna bidra till att 
handläggningstiden för det ärendet kortades ned. Om inte ärendet till och med skulle 
anses vara ogenomförbart redan där. För att kunna göra en sådan bedömning vid första 
granskning krävs det dock en viss typ av kompetens som det idag redan är brist på.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 

Något som saknas idag är sammanställd information kring inställda ärenden för hela 
Sverige. Det skulle behövas statistik över var hindren uppstår och varför för att kunna 
åtgärda ett av de stora problemen som det Statliga Lantmäteriet har idag, långa 
handläggningstider. Det är viktigt att veta var hindren finns och vad de beror på för att 
kunna göra något som bidrar till en lösning.  
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