
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkan på befintliga servitut vid fastighetsbildning 

 En studie av lagstiftningen och den praktiska tillämpningen 

 

 

Teresia Parke och Theres Vidman 

 

 

2011 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

Lantmäteriteknik 

 

Handledare: Eva Sahlin och Joakim Grönlund 

Examinator: Apostolos Bantekas 



Förord 

Det här examensarbetet har skrivits för Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk 

inriktning vid Högskolan i Gävle. Idén till arbetet är vår egen som uppkommit efter 

genomförd kurs på C-nivå i fastighetsrätt.  

 

Vi vill passa på att tacka de personer som har gjort det här examensarbetet möjligt, framförallt 

våra handledare Eva Sahlin, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, och Joakim Grönlund, 

jurist och lantmätare på Uppsala kommun, som har varit oerhört snabba och flexibla. Joakim 

Grönlund har, tillsammans med Marianne Eriksson, även varit våra lärare i kursen 

Fastighetsrätt C där idén till examensarbete grundades, därför vill vi dessutom tacka dem för 

det.  

 

Vi vill också tacka de personer från Lantmäteriet i Uppsala och Gävle som har ställt upp på 

intervjuer: Eric Norén, Jonas Pettersson och Lars Lindberg. Tack även till Olle Utterberg på 

Lantmäteriet i Gävle samt Linda Lövkvist och Annika Krafft på Lantmäterimyndigheten i 

Södertälje kommun som har varit behjälpliga med att ta fram information till fallstudien.  

 

Stockholm december 2011 

Teresia Parke och Theres Vidman  

  



 

3 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate how existing easements are affected when a 

property is reforming, according to Swedish real estate law and how the easements actually 

are dealt with in practice. Property formation implies modification of property, either as 

creation of new property units or the change of already existing properties. An easement is a 

limited property right, located on a property which serves another property with an 

advantageous right to utilize this located area in a specific way. In connection with property 

formation, existing easements can be affected in different ways. 

The methods used are: (1) a literature study of the Swedish Real Estate Law with connected 

literature; (2) a case study of authority documents, in which affections of existing easements 

within property formation are studied; and (3) an interview study in which interviews are 

performed with land surveyors from the Swedish Ordnance Survey (Lantmäteriet).   

The results from the literature review show that different forms of easements can be affected 

diversely according to the Swedish Land Code (Jordabalken) and the Real Property Formation 

Act (Fastighetsbildningslagen), and different sections of the law are relevant for different 

kinds of property formation. The results from the literature study have been summarized in a 

quick reference guide, called Guide to sections of law for handling of existing easements 

within real property formation.  

The case study shows that the effects of the easements within property formation are grounded in 

the legislation, but it is unusual with references to sections of the law in the authority documents. 

The interview study shows that Lantmäteritet has its own guidelines for handling of the 

easements, but it does not show which sections of law the handling is based on.  

This study shows that most of the practical handling of existing easements when property is 

reformed is well-operated within Lantmäteriet, with the exception of some translation confusions 

regarding certain concepts. The reference guide which has been created can be used as a 

facilitating supplement for many land surveyors in their work, and that it can be helpful in 

education, as not everyone is sure of which part of the law that is actually used in the decisions. 

Keywords: Easement, property formation, Swedish Land Code, Real Property Formation Act, 

case study, interview, ordination, distribution, effect. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsatts är att utreda hur befintliga servitut påverkas vid fastighetsbildning  

– vad som gäller enligt svenskt regelverk och hur det tillämpas praktiskt. Fastighetsbildning 

innebär förändring av fastigheter, genom antingen nybildning eller ombildning. Ett servitut är 

en begränsad rättighet som är belägen på en fastighet, som belastas av rättigheten, och som får 

nyttjas av en annan fastighet, som har förmån av rättigheten. I samband med fastighetsbildning 

kan befintliga servitut komma att påverkas på olika sätt. 

 

De metoder som använts är: (1) en litteraturgranskning där den svenska lagstiftningen 

studeras; (2) en fallstudie där utförda förrättningar studerats om huruvida befintliga servitut 

påverkats vid fastighetsbildning och (3) en intervjustudie med yrkesverksamma 

förrättningslantmätare som arbetar på Lantmäteriet.  

 

Undersökt litteratur visar att Jordabalken och Fastighetsbildningslagen reglerar hur befintliga 

servitut påverkas vid fastighetsbildning. Utredningen visar att olika typer av servitut påverkas 

på olika sätt, och att olika lagrum tillämpas för olika typer av fastighetsbildningsåtgärder. 

Resultaten från litteraturstudien presenteras i en sammanställning som kallas Lagrumsguide 

för hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildning. 

 

Fallstudien uppvisar att följderna för verkan på servitut vid fastighetsbildning grundas på 

lagstiftningen, men det är ovanligt att laghänvisningar anges i förrättningsakterna. I 

intervjustudien framkommer att Lantmäteriet har egna riktlinjer för hantering av servitut, men 

att riktlinjerna inte direkt visar vilka lagrum som hanteringen grundar sig på.  

 

Studien uppvisar att den praktiska hanteringen av befintliga servitut vid fastighetsbildning 

fungerar väl inom Lantmäteriet, med undantag för att det råder tolkningssvårigheter av vissa 

begrepp. Lagrumsguiden som skapades kan ses som ett komplement för att underlätta arbetet 

för många yrkesverksamma förrättningslantmätare och vara behjälplig i utbildningssyfte, 

eftersom lantmätarna inte alltid är säkra på vilka lagrum som faktiskt tillämpas.  

 

Nyckelord: Servitut, fastighetsbildning, Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, fallstudie, 

intervju, förordnande, fördelning, verkan på.  
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1. Inledning 

Den generella uppfattningen är att servitut gäller på evig tid och att de följer med fastigheten. 

Det är dock inte alltid fullt så enkelt. Detta arbete behandlar rättigheten servitut med dess 

många möjliga utvägar och giltighet efter en fastighetsbildning, något som i teorin och 

praktiken är svårdefinierat. Lagrummen som behandlar hur rättigheter påverkas vid 

fastighetsbildning är centralt och behandlas ingående i studien. 

1.1 Bakgrund till studien 

Indelningen av fastigheter sker genom fastighetsbildning, ett begrepp som enligt den svenska 

Fastighetsbildningslagen (FBL) innebär förändring av fastighetsindelningen. Nya fastigheter 

kan bildas (nybildning) och befintliga fastigheter kan förändras (ombildning) genom 

fastighetsbildning. Enligt FBL kan nybildning ske genom avstyckning, klyvning eller 

sammanläggning och ombildning sker genom fastighetsreglering (Ekbäck, 2009).  

 

Fastighetsbildning kan även omfatta bildande, ändring eller upphävning av servitut. Ett 

servitut är en bestämd rättighet som en fastighet har på en annan fastighet. Det kan innebära 

rätt att använda ett markområde på ett visst sätt, till exempel en tillfartsväg över annan 

fastighet eller rätten att ta vatten från brunnen på annan fastighet (Ferlan, Šumrada, & 

Mattson 2008).  

 

Servitut kan uppkomma genom avtal mellan fastighetsägare eller genom förrättning hos en 

lantmäterimyndighet. De servitut som grundar sig på avtal kallas avtalsservitut, och de som 

skapas vid en förrättning kallas officialservitut. Ett servitut kan antingen vara lokaliserat till 

att omfatta ett visst område eller vara olokaliserat och omfatta en hel fastighet. 

 

Genom åren när servitutsinstitutet vuxit fram har begreppet servitut inte varit lätt att definiera. 

Nilsson och Sjödin (2003) hänvisar till en förklaring som gavs i 55 § förordningen den 16 juni 

1875 (nr 42 .12) angående inteckning i fast egendom (IF), att servitut var ”besvär och last” på 

fast egendom ”till förmån för annan sådan egendom, såsom angående utsigt eller fenster, väg, 

fädrift, vattenställe, vattens ledning eller uppdämning, ler- eller grustägt eller annat dylikt…”. 

Innebörden av servitutet är i det stora hela detsamma idag, men servitutsföremålen/ändamålen 
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förändras i takt med samhällets utveckling. Tillgång till väg och vatten har dock varit vanliga 

servitutsändamål hela tiden (Nilsson & Sjödin, 2003). 

 

Vid fastighetsbildning kan servitut komma att påverkas på olika sätt (Kalbro, 2005). Vissa 

servitut kan vara tidsbegränsade och vissa servitut riskerar att upphöra vid överlåtelse eller 

fastighetsbildning. Rättsverkningarna för avtalsservitut respektive officialservitut skiljer sig åt 

(Julstad, 2011).  Stubkjær (2005) menar att rättigheter knutna till fastigheter är ett komplext 

ämne. Han menar vidare att rättigheter är formbara och att vissa rättigheter är mer effektiva i 

samhället än andra ur ett ekonomiskt perspektiv.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att utreda hur befintliga servitut påverkas vid fastighetsbildning och att 

skapa en mall som förhoppningsvis kan användas som ett effektivt verktyg vid hantering av 

servitut vid fastighetsbildning. Mallen ska sträva efter att vara juridiskt korrekt och vara väl 

förankrad i hanteringen i såväl teorin som i praktiken. Målet är att uppsatsen ska ge kunskaper 

om servitut generellt och upplysa om hur servitut påverkas vid olika 

fastighetsbildningsåtgärder, både teoretiskt och praktiskt. Uppsatsen riktar sig till 

yrkesverksamma inom lantmäteri och annan fastighetsrätt, samt till studenter med samma 

inriktning. Den här studien är viktig för målgruppen av tre orsaker: (1) den fyller ett tomrum 

eftersom ingen ämnesinriktad sammanställning finns tillgänglig; (2) den kan vara ett 

hjälpmedel till att förstå hur lagen praktiseras; (3) den strävar efter att på ett översiktligt och 

enkelt sätt visa de paragrafer som är relevanta för servitutshanteringen vid respektive 

fastighetsbildningsåtgärd.  

 

Huvudfrågan lyder: Hur påverkas befintliga servitut vid fastighetsbildning? Huvudfrågan kan 

delas upp i två delfrågor: 

 

 Hur påverkas befintliga servitut vid fastighetsbildning enligt svensk lag? 

 Hur påverkas befintliga servitut vid fastighetsbildning i praktiken? 
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Första delfrågan besvaras med hjälp av litteraturstudien, se metodkapitlet avsnitt 2.1, och 

andra delfrågan med hjälp av fallstudien och intervjustudien, se metodkapitlet avsnitt 2.2 och 

2.3.  

1.3 Studiens avgränsningar  

Rapporten avser att tydliggöra hur befintliga servitut hanteras – disponeras – vid 

fastighetsbildning. Andra rättigheter och/eller belastningar, som till exempel nyttjanderätter, 

panträtter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, verkan på servitut vid överlåtelse, 

behandlas inte. Så kallade andelsservitut i samfälld väg, d.v.s. när en styckningslott fått 

servitut i stamfastighetens andel i vägmarksamfälligheten, behandlas inte heller. Hur och 

varför nya servitut bildas kan komma att beröras endast på ett översiktligt sätt.  

1.4 Rapportens struktur 

Uppsatsen inleds med studier av litteratur för att redogöra för bakgrunden och terminologin 

till ämnet samt för att utreda vad som gäller enligt lagen, det vill säga hur servitut påverkas 

vid fastighetsbildning i teorin. Den litteratur som finns tillgänglig för lagtolkningen är 

Sveriges Rikes Lag, juridisk litteratur och myndighetsartiklar. I resultatdelen sammanfattas 

slutsatserna från litteraturstudien i en sammanställning i form av en lagrumsguide, med 

tillämpliga paragrafer. För att få en bred bild av hur befintliga servitut påverkas vid 

fastighetsbildning i praktiken innehåller uppsatsen även en fallstudie och en intervjustudie. I 

fallstudien undersöks och tolkas exempel på sex verkliga, utförda förrättningar och i 

intervjustudien intervjuas tre yrkesverksamma förrättningslantmätare. 
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2. Metod 

Inom juridiken handlar det i mångt och mycket om att tolka lagen (Zetterström, 2004). 

Tolkning av lagen för detta arbete gjordes genom en grundläggande undersökning av 

litteratur, vilket omfattas av den första metoddelen i den här uppsatsen. Forskningsfrågan är 

komplex, eftersom det kanske inte alltid finns tydliga riktlinjer att följa, och därför krävs en 

utredning för att förstå sambanden. För undersökningar som den här, som syftar till att finna 

mönster, är en kvalitativ studie lämplig (Trost, 2007). 

 

För att ge en god överblick av resultatet från litteraturstudien, det vill säga hur olika typer av 

servitut ska behandlas vid fastighetsbildning, gjordes en schematisk sammanställning med 

korta förklaringar och laghänvisningar. Därpå användes två olika empiriska metoder, en 

fallstudie där utförda förrättningar undersöktes, och en intervjustudie där yrkesverksamma 

förrättningslantmätare intervjuades.  

2.1 Studier av litteratur  

Forskningsprocessen inleddes med en litteraturgranskning som syftade till att samla 

bakgrundsfakta om ämnet och frågeställningen ”verkan på befintliga servitut vid 

fastighetsbildning enligt svensk lagstiftning”, vilket var nödvändigt för att få kunskap om 

tidigare utförd forskning inom området (jmf. Backman, 2010). Tillämplig litteratur är i första 

hand Sveriges Rikes Lag och juridisk facklitteratur, vilka användes till stora delar av 

litteraturstudien. Även rättsfall, myndighetsrapporter och vetenskapliga artiklar granskades.  

 

För att söka efter juridisk litteratur i Sverige användes webbsidor såsom bibliotek.se där det är 

möjligt att söka på nyckelord, t.ex. ”servitut” och ”fastighetsbildning”. Olika typer av 

databaser och sökmotorer finns tillgängliga vid Högskolan i Gävle. I databaser som till 

exempel Libris, Wiley Online Library och ScienceDirect söktes vetenskapliga artiklar, där 

sökorden var ”cadastral”, ”easement”, ”real property right”, ”property formation”, ”real 

estate regulation”, ”registration of property” och ”land parcelling”. De tidskrifter som har 

varit mest användbara är Nordic Journal of Land Surveying and Real Estate Research och 

Land Use Policy. Även elektroniska böcker studerades via högskolans bibliotek.  
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Litteraturen ligger till grund för den bakgrundsfakta som presenteras i tredje kapitlet, 

”Terminologi inom fastighetsbildning och servitut”. Resultatet av litteraturstudien presenteras 

i avsnitt 4.1 i form av en sammanställning – ”Lagrumsguide för hantering av befintliga 

servitut vid fastighetsbildning”, fortsättningsvis kallad enbart lagrumsguiden. 

2.2 Fallstudie 

En fallstudie är en form av kvalitativ studie där företeelser i en verklig situation, i sin 

naturliga kontext, undersöks. Den syftar till att skildra en helhet där ett eller flera fall studeras 

i detalj (Punch, 2005). Fallstudien passar bra för den här undersökningen eftersom det är en 

komplicerad utredning, där forskaren försöker finna och förstå ett system. Forskningen i den 

här uppsatsen är explorativ, vilket innebär att vi undersöker fenomenet och söker förståelse 

(jmf. Backman, 2010).  

 

Tanken med fallstudien är att utreda vad som har hänt med berörda servitut vid olika 

fastighetsbildningsåtgärder, i verkliga situationer. Det är aktuellt att studera hur beslut har 

tagits och hur beslutsfattaren har tolkat lagens mening. En följdfråga är om utfallen stämmer 

överens med vad som gäller enligt lagen, det vill säga om teorin tillämpas i praktiken. 

 

För den här fallstudien samlades empiri från dokument, i form av kartor, protokoll och 

beskrivningar på utförda förrättningar. I handlingarna redovisas beslut som tagits rörande 

servitut, vilket är en variant av studieobjekt i en fallstudie (jmf. Punch, 2005). För fallstudien 

valdes sex exempel på förrättningar, utförda i olika delar av Sverige. Förrättningarna är av 

olika slag – fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Urvalet gjordes 

genom sökning via Lantmäteriets arkivdatabas på utförda förrättningar från år 2010. Vid 

sökningen valdes en fastighetsbildningsåtgärd åt gången, i slumpmässigt utvalda län. 

Sökningen resulterade i allt från ett par stycken till flera hundratal förrättningar, varav vissa 

öppnades digitalt för att se om förrättningen behandlade befintliga servitut. Ett trettiotal av de 

för ämnet intressanta förrättningarna sparades ner och ur dessa gjordes ett delvis 

slumpmässigt urval (jmf. Trost, 2007) genom att sex stycken akter valdes med varierande 

innehåll, d.v.s. olika verkan på servituten. Med tanke på att fastighetsreglering och 

avstyckning är de vanligaste, vilket visades genom att de hade flest träffar i arkivsökningen, 

valdes två vardera medan klyvning och sammanläggning, som inte är lika vanliga, fick en var. 
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Variation på de olika typerna av förrättningar och olika typer av servitut var ett strategiskt 

urval, som gjordes för att få en så representativ bild som möjligt (jmf. Trost, 2007). 

Anledningen till att urvalet består av förrättningar från år 2010 var att få så aktuella exempel 

som möjligt, även det var ett strategiskt urval. 

 

Förrättningarna som undersöktes i fallstudien lästes ingående och intressanta avsnitt i 

beskrivningarna och protokollen markerades för att få en överblick av hur servitutet har 

behandlats. Områden som berördes av servitut lokaliserades då så var möjligt på kartan. I 

studien undersöktes också vilka lagstöd som har tillämpats för att motivera verkan på 

servitutet, nämligen hur lantmäterimyndigheten har tillämpat lagen. När förrättningarna från 

fallstudien hade studerats ingående jämfördes verkan på servituten med lagens 

rekommendationer – har lantmäterimyndigheten behandlat servitutet på samma sätt som lagen 

anger?  

2.3 Intervjustudie 

I den här studien samlades empiri genom intervjuer med yrkesverksamma 

förrättningslantmätare, vilket även det är en form av kvalitativ studie (jmf. Kvale, 2009). 

Syftet med intervjuerna var att få djupare förståelse för hur hanteringen av befintliga servitut 

vid fastighetsbildning går till i praktiken, och för att få veta om lagrumsguiden kan komma till 

användning inom arbete och/eller utbildning. Utifrån det perspektivet kunde sedan frågorna 

utformas och tematiseras för att klargöra det som skulle undersökas (Kvale, 2009). I 

intervjuerna ställdes frågor av tre kategorier: (1) rutiner för servitutshantering vid 

förrättningar; (2) rutiner med lagboken; (3) frågor om lagrumsguiden.  

 

Intervjuerna var standardiserade till viss del, det vill säga med förbestämda frågor men med 

möjlighet till flexibilitet i form av till exempel följdfrågor. Intervjuerna var ostrukturerade, 

med frågor av öppen karaktär, vilket innebär att de saknade svarsalternativ (Trost, 2007).  

 

Antalet intervjuer begränsades till tre, vilket ansågs vara tillräckligt för att uppnå målet med 

intervjustudien, som var att få djupare förståelse för den praktiska hanteringen. Intervjuerna 

gjordes med förrättningslantmätare som alla arbetar inom Lantmäteriet. Intervjupersonerna 

valdes ut genom en styrd slumpmässig metod (Trost, 2007) som innebär att kontakt togs med 



 

14 

 

ett antal geografiskt närliggande Lantmäterikontor, som i sin tur valde vem som fick stå till 

förfogande för intervjun. Fler kontor än de som inbjudit till intervju kontaktades, men några 

avböjde att delta.  

 

Intervjutillfället har gått till som följer: inledningsvis presenterade sig deltagarna för varandra, 

och författarna klargjorde vad examensarbetet handlar om och vad syftet med intervjun var. 

Författarna presenterade även vilka kategorier av frågor som intervjun skulle innehålla, och 

förklarade hur intervjun skulle gå till.  

 

För att minimera risken att förlora delar av intervjun, spelades samtalen in efter godkännande 

av intervjupersonen, samtidigt som författarna antecknade svaren. Så snart som möjligt efter 

att intervjuerna var utförda renskrevs svaren med hjälp av anteckningar och inspelningar. 

Irrelevant information såsom utläggningar som inte hörde till frågan utelämnades i 

svarssammanställningen.  

 

Var och en av intervjudeltagarna gavs möjlighet att läsa och godkänna sina intervjusvar före 

publicering. När samtliga intervjuer var utförda, jämfördes de med varandra och analyserades 

i ett gemensamt resultat.  
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3. Terminologi inom fastighetsbildning och servitut 

En grundläggande undersökning av litteratur har genomförts. Inom juridiken krävs det en hel 

del förkunskaper i ämnet för att kunna tillgodogöra sig en djupare kunskap och förståelse för 

hur befintliga servitut påverkas vid fastighetsbildning i teorin (jmf. Zetterström, 2004). I det 

här kapitlet förklaras grundläggande begrepp såsom fastighetsbildning, äganderätt, 

rättighetsupplåtelser, servitut. Stor vikt har lagts på servitut i allmänhet och verkan på 

befintliga servitut vid fastighetsbildning i synnerhet.  

3.1 Fast egendom 

Begreppen ”fast egendom” och ”fastighet” definieras av Jordabalken (JB) 1:1 1 st: 

 

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda 

bestämmelser. 

 

Med ordet jord avses mark, även vattentäckt mark. Marken är enligt paragrafen indelad i 

fastigheter, vilket kan tolkas som att all mark i Sverige är indelad i fastigheter. Det är dock 

inte helt korrekt, undantag finns. Undantagen gäller främst fjälltrakterna där marken inte alltid 

är fastighetsindelad, men kan även undantagsvis omfatta till exempel gator och allmänna 

platser inom planlagda områden (Grauers, 2007). Allmänna vattenområden är inte heller 

fastighetsindelade (Julstad, 2011). Fastigheter är vanligtvis avgränsade horisontellt i x- och y-

led men de kan även vara avgränsade horisontellt och vertikalt, och får då benämningen 

tredimensionell fastighet.  

 

En fastighet omfattar som regel ett sammanhängande markområde, men kan även omfatta 

flera utspridda markområden, så kallade skiften. Dessutom kan en fastighet ha del i 

gemensamhetsanläggning/samfällighet eller servitutsrättighet som ligger utanför själva 

fastighetens gränser (Victorin & Sundell, 2004). En samfällighet är ett område som tillhör 

flera fastigheter gemensamt. En gemensamhetsanläggning är, precis som det låter, en 

anläggning som tillhör flera fastigheter gemensamt. En samfällighet upprättas (som regel) 
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med stöd av Fastighetsbildningslagen (FBL) och en gemensamhetsanläggning upprättas med 

stöd av Anläggningslagen (AL) (Julstad, 2011). Vad ett servitut är förklaras i avsnitt 3.4.  

3.2 Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning är ett begrepp som enligt Fastighetsbildningslagen (FBL) 1:1 innebär 

förändring av fastighetsindelningen. Zevenbergen (2004) lyfter fram att fastigheter är 

formbara och att möjligheter till ändrade gränser måste finnas. Det gör att den konkreta 

utgångspunkten till fastighetsbegreppet inte är konstant utan att förhållandet mellan mark och 

fastighet är formbart (Victorin & Sundell, 2004). Nya fastigheter kan bildas (nybildning) och 

befintliga fastigheter kan förändras (ombildning) genom fastighetsbildning enligt FBL 2:1. 

Samma paragraf anger att nybildning sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning 

och ombildning sker genom fastighetsreglering.  

3.2.1 Avstyckning 

Avstyckning definieras i FBL 10:1 som anger att avstyckning innebär att en del av en 

fastighet avskiljs och bildar en egen, ny fastighet. Den ursprungliga fastigheten, 

stamfastigheten, består med samma registerbeteckning men med förändrad omfattning. Den 

del som avstyckas kallas styckningslott och får efter avstyckningen en ny registerbeteckning. 

Stamfastighet och styckningslott(er) har samlingsnamnet styckningsdelar, och den odelade 

fastigheten som finns före avstyckningen kallas vanligen för styckningsfastighet. Avstyckning 

är det vanligaste sättet att bilda nya fastigheter (Lundén, 2006).  

3.2.2 Klyvning 

En fastighet med flera delägare kan klyvas till två eller flera nya fastigheter, enligt FBL 11:1. 

Ursprungsfastigheten – klyvningsfastigheten – avregistreras och alla delar, så kallade 

klyvningslotter, bildar nya fastigheter med egna registerbeteckningar. Klyvningslotternas 

proportionella, obebyggda fastighetsvärde ska normalt motsvara delägarnas respektive andel i 

ursprungsfastigheten (FBL 11:4).  

 

Vem som helst av delägarna till en samägd fastighet kan begära att få sin del avskild till att 

bilda en egen fastighet. Det är tillräckligt att en av flera delägare begär klyvning, alla delägare 
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behöver således inte vara överens. På delägares ansökan sker prövning om klyvningen är 

möjlig och beslut tas därefter. Vanligen ägs varje del av en delägare efter klyvningen, men 

fortsatt samägande är också möjligt (FBL 11:1 2 st) (Julstad, 2011).  

3.2.3 Sammanläggning 

Sammanläggning innebär enligt FBL 12:1 att två eller flera fastigheter med samma 

ägarstruktur slås samman till en fastighet. Även fastigheter som vardera ägs av äkta makar 

kan sammanläggas (FBL 12:2). Ursprungsfastigheterna avregistreras och den nybildade 

fastigheten får en ny registerbeteckning (Lundén, 2007).  

3.2.4 Fastighetsreglering 

Om fastighetsreglering finns bestämmelser i FBL 5-9 kap. I 5 kap. finns grundläggande 

bestämmelser, och i 6-9 kap. finns särskilda bestämmelser. Fastighetsreglering kan ha flera 

olika innebörder, men medför alltid någon typ av förändring av befintliga fastigheter (Kalbro, 

2005). Följande åtgärder är exempel på fastighetsreglering (FBL 5:1): 

 Överföring av mark mellan fastigheter 

 Överföring av byggnader från en fastighet till en annan 

 Bildande av samfälligheter 

 Nybildning, ändring och upphävande av servitut 

 

Fastighetsreglering leder inte till att några nya fastigheter bildas, det är endast ombildning av 

befintliga fastigheter som är aktuellt. De fastigheter som ingår i fastighetsregleringen behåller 

samma registerbeteckning som de hade före regleringsåtgärden (Julstad, 2011). Överföring av 

mark omfattar normalt begränsade områden av en fastighet. Med stöd av överenskommelse 

enligt FBL 5:18, mellan berörda fastighetsägare, kan dock även hela fastigheter överföras 

med följd att den utplånade fastigheten avregistreras.  

 

Vanligen ligger en överenskommelse mellan fastighetsägare till grund för fastighetsreglering, 

men även köpeavtal brukas (Julstad, 2011). Fastighetsreglering får ske under villkor att 

enskilda intressen för fastighetsägare och rättighetsinnehavare skyddas, en dispositiv regel 

som kan bortses från vid överenskommelse mellan fastighetsägare, om även berörda 
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fordrings- och rättighetsägares intressen beaktas. Ett annat villkor för att fastighetsreglering 

ska få ske är att allmänna intressen enligt FBL:s indispositiva 3 kap. beaktas (Julstad, 2011).  

 

Huvudregeln vid överföring av mark från en fastighet till en annan är att ersättning ska ske 

med ett motsvarande markområde eller del i samfällighet, det vill säga mark mot mark (FBL 

5:2). Ersättning i pengar är dock möjligt om det är mer ändamålsenligt enligt samma paragraf 

– ersättning i pengar för hela markområdet eller för mellanskillnaden i det fall det sker ett 

utbyte i mark med olika värde (Kalbro, 2005). 

3.2.5 Regler runt fastighetsbildning 

Fastighetsbildning sker genom förrättningar som utförs av landets lantmäterimyndigheter, 

som kan vara statliga eller kommunala (Kalbro, 2005). Förrättningsförfarandet regleras i FBL 

4 kap. som inleds med att stadga att lantmäterimyndigheten i varje förrättning företräds av en 

förrättningslantmätare som tar beslut i fastighetsbildningsärendet (FBL 4:1). Ansökan om 

fastighetsbildning, som skickas till det aktuella länets lantmäterimyndighet, ska vara skriftlig 

och undertecknad enligt FBL 4:8. Berörda bilagor som köpeavtal, gåvobrev, servitutsavtal 

eller testamente bifogas med ansökan (FBL 4:8 4 st. och Lundén, 2007). När en ansökan 

kommit in undersöks utgångspunkterna för förrättningen, det vill säga om ansökan är 

fullständig och om fastighetsbildningen är möjlig att genomföra eller om ansökan ska avvisas 

(FBL 4:9-10, FBL 4:25). Om det är nödvändigt för förrättningen ska lantmätaren hålla 

sammanträde med berörda parter (FBL 4:14-15). Förrättningen kan bara avse det som har 

efterfrågats i ansökan (Julstad, 2011).  

 

Förrättningshandläggningen och de beslut som fattas dokumenteras i olika sorters handlingar: 

protokoll, beskrivning, förrättningskarta m.m., som samlas i en förrättningsakt (FBL 4:16 och 

4:28). En utförd förrättning avslutas med ett fastighetsbildningsbeslut och eventuellt markeras 

gränser på marken (FBL 4:25 och 4:27). Fastighetsbildningsbeslutet kan överklagas till mark- 

och miljödomstolen inom fyra veckor från att beslut tagits (FBL 15:6-8).  

 

När förrättningen är klar och inte överklagats vinner den laga kraft och registreras 

ovillkorligen i fastighetsregistret, eftersom fastighetsbildningsåtgärden inte anses vara 

fullbordad förrän den är registrerad. Fastighetsregistret består av flera delar, bland annat av en 
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allmän del och en inskrivningsdel, som tillsammans lagrar information om Sveriges alla 

fastigheter med sina unika registerbeteckningar. I den allmänna delen lagras 

fastighetsanknuten information som bildningssätt och -tidpunkt, utförda förrättningar, areal, 

del i samfällighet eller gemensamhetsanläggning, tillhöriga servitut, registerkarta. I 

inskrivningsdelen redovisas vem som är lagfaren ägare, vilka inteckningar som finns på 

fastigheten och eventuella nyttjanderätter, m.m. (Julstad, 2011).  

3.2.6 Lämpliga fastigheter 

Det finns en rad lämplighetskriterier som måste uppfyllas vid all fastighetsbildning, såväl vid 

nybildning som vid ombildning, vilket innebär att fastigheter måste vara varaktigt lämpade för 

sitt ändamål (FBL 3:1). Samtliga lämplighetsvillkor finns i FBL 3 kap., som är tvingande, och 

reglerna innebär att fastigheten ska ha en lämplig utformning, storlek, belägenhet samt 

lämpliga förutsättningar i övrigt. Fastigheten ska även ha tillgång till nödvändiga vägar, och 

om det rör sig om en fastighet som ska bebyggas behöver den också godtagbara anordningar 

för vatten och avlopp. Det kan finnas undantag från att samtliga lämplighetsvillkor ska vara 

uppfyllda (FBL 3:9-10) – i ett fall då alla lämplighetskrav inte kan uppfyllas men det totala 

resultatet av fastighetsbildningen innebär en förbättring, kan fastighetsbildningen utföras trots 

att den avviker från något av lämplighetsvillkoren (Julstad, 2011).  

 

Förutom att fastighetsbildningen ska uppfylla lämplighetskraven får den inte heller strida mot 

gällande plan eller områdesbestämmelser, enligt FBL 3:2.  

3.3 Äganderätt och fastigheters rättighetsupplåtelser 

Äganderätt till jord kan endast avse en enskild fastighet (Ekbäck, 2009). Att klarlägga 

ägarförhållanden är det primära inom fastighetsrätten och de avgörande faktorerna för detta är 

såsom Victorin och Sundell (2004) uttrycker det ”vad äganderätten till fast egendom” 

omfattar och ”vem som är ägare”. 

 

Fastigheter betingar olika värden, framförallt ett ekonomiskt värde men de har som regel även 

ett nyttjandevärde, eftersom de tillfredsställer mänskliga behov. Den som innehar 
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äganderätten till en fastighet får disponera över den genom att till exempel använda, hyra ut 

eller överlåta den (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2006). 

 

Till fastigheter finns tillbehör främst i fysisk form såsom byggnader, träd och växter – men 

även rättsliga tillbehör till fastigheter finns, till exempel servitut och andelar i samfälligheter. 

Det kan handla om rättighet till annans mark eller att det till en fastighet hör en byggnad eller 

anläggning som står på någon annans mark (Julstad, 2011).  

 

Äganderätten kan inskränkas genom rättigheter, restriktioner och ansvar, vilket kan innebära 

att fastigheten får användas endast på ett begränsat sätt. Det kan också vara så att någon annan 

än ägaren, eller en annan fastighet, har en viss rättighet på fastigheten (Bennett, Wallace & 

Williamson, 2006). Rättigheter kan vara upplåtna till förmån för fastigheter eller upplåtna till 

förmån för en person, fysisk eller juridisk (Julstad et al., 2006). Det finns två olika 

rättighetstyper i det svenska systemet – rättigheter upplåtna genom avtal mellan 

fastighetsägare, så kallade avtalsrättigheter, eller rättigheter uppkomna genom 

myndighetsutövning, officialrättigheter. 

 

Ett av de tillfällen då hänsyn måste tas till rättigheter är vid förändring i fastighetsindelningen, 

det vill säga när fastighetsgränserna förändras (Zevenbergen, 2004). De två olika 

rättigheterna, avtalsrättigheter och officialrättigheter, kan ha olika rättsverkan och kan komma 

att påverkas på olika sätt vid en fastighetsöverlåtelse eller en fastighetsbildningsåtgärd 

(Julstad et al., 2006). Huvudregeln är att officialrättigheter inte påverkas av förändringar i 

fastighetsindelningen, men att avtalsrättigheter kan komma att förändras eller till och med 

upphöra. Mer om detta behandlas i avsnitt 3.5.  

3.3.1 Rättigheter upplåtna till förmån för person 

Det förekommer att rättigheter upplåts till förmån för en person enligt Jordabalken (Paasch, 

2005). Upplåtelse av nyttjanderätt som sker till förmån för en person innebär rätt att nyttja 

mark eller byggnad på en annan fastighet. Till gruppen nyttjanderätter hör arrende, hyra, 

tomträtt och vägrätt. Nyttjanderätter har en begränsad varaktighet i tid (Julstad, 2011). 

Nyttjanderätter kan komma att påverkas av en ändring av fastighetsindelningen.  
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3.3.2 Rättigheter upplåtna till förmån för fastighet  

En fastighet kan ha en rättighet på annan fastighet som gäller som förmån, eller inskränkas av 

en begränsad rättighet som är en belastning. Rättigheter kan innebära att en fastighet kan 

nyttja ett bestämt område på en annan fastighet. Det kan röra sig om ett servitut, en 

gemensamhetsanläggning eller en ledningsrätt (Paasch, 2005). Exempel på lagar som 

tillskapar eller ger möjlighet att hantera rättigheter är Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, 

Anläggningslagen, Ledningsrättslagen, Miljöbalken, Plan- och bygglagen och i särskilda fall 

även Expropriationslagen (Nilsson & Sjödin, 2003).  

3.4 Servitut 

Servitut utgör, som nämnts tidigare, ett tillbehör till en fastighet i form av en 

rättighetsupplåtelse till förmån för fastighet och som belastning för annan fastighet. Avsikten 

med ett servitut är att tillgodose ett behov som en fastighet inte kan tillgodogöra sig inom sina 

egna gränser. Det är frågan om att avhjälpa en brist och på så sätt förbättra fastighetens 

funktion (Victorin & Sundell, 2004). Det leder till en inskränkning på den fastighet som 

tillhandahåller förbättringen. Den fastighet som äger rätten att utnyttja en annan fastighet i 

enlighet med en servitutsupplåtelse kallas härskande fastighet och den fastighet som belastas 

av ett servitut kallas tjänande fastighet. I Sverige kan servitut enbart röra relationer mellan 

fastigheter, de kan aldrig vara personligt knuta eller omfatta lös egendom (Julstad et al., 

2006). 

 

Om en rättighetsupplåtelse avser rätt att nyttja ett visst begränsat område på en annan 

fastighet, t.ex. en båtbrygga eller rätt att nyttja en byggnad eller anläggning, anses rättigheten 

vara lokaliserad (Paasch, 2005). Att jämföra med en olokaliserad rättighet där hela den 

upplåtna fastigheten får nyttjas, t.ex. vid jaktservitut. Om ett servitut anses lokaliserat eller 

inte är en tolkningsfråga och måste avgöras med hänsyn till olika omständigheter i varje 

enskilt fall (Landahl & Nordström, 1991). 

 

Servitut kan vara positiva eller negativa. Ett positivt servitut innebär att rättighetshavaren får 

nyttja den tjänande fastigheten i ett visst hänseende. Rättighetens positiva innehåll ska ses 

från rättighetshavarens synvinkel enligt JB 14:1. Positiva servitut är de absolut vanligaste, ett 
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exempel kan vara rätten att ta vatten från den tjänande fastigheten (Julstad, 2011). Ett negativt 

servitut innebär att ägaren av den tjänande fastigheten avstår från att utnyttja sin fastighet på 

ett visst sätt, det skulle kunna röra sig om att inte plantera träd så utsikten skyms för den 

härskande fastigheten eller att avstå från att jaga på fastigheten till förmån för jaktvård till 

annan fastighet (Nilsson & Sjödin, 2003). 

 

Med tiden kan ett servitut bli onödigt och användandet av servitutet kan upphöra, och då 

anses servitutet vara övergivet – ett så kallat onyttigt servitut. Fastighetsregistret belastas idag 

av mängder med onyttiga servitut (Nilsson & Sjödin, 2003). Ett sådant servitut som inte fyller 

någon funktion eller i övrigt anses vara övergivet kan upphävas enligt FBL 7:5 2 st., som även 

stadgar att ett servitut får upphävas om nyttan av det är ringa i jämförelse med belastningen 

som det medför på den tjänande fastigheten. 

3.4.1 Avtalsservitut  

Servitut upplåtna enligt Jordabalken är avtalsservitut, som bygger på en överenskommelse 

mellan fastighetsägare. Särskilda formkrav för avtalsservitut gäller: det måste vara skriftligt, 

ange härskande respektive tjänande fastighet och innefatta ändamålet med servitutet (JB 

14:5). Ett servitut gäller oavsett vem som är ägare till fastigheterna och får inte överlåtas 

särskilt (JB 14:3). Huvudregeln är att avtalsservitut gäller gentemot en ny ägare av 

fastigheten, dock måste normalt den som köper den tjänande fastigheten känna till att 

servitutet finns (Julstad, 2011). Det åligger säljaren att informera om befintliga servitut enligt 

JB. Ett avtalsservitut kan inskrivas i fastighetsregistret och redovisas då på fastighetsbeviset 

som visar fastighetens registrerade förhållanden. 

 

För att upplåta ett servitut måste servitutsrekvisiten enligt Jordabalken 14:1 vara uppfyllda. 

Ett servitut måste främja det ändamålsenliga användandet av den härskande fastigheten för 

att godtas (JB 14:1 1 st.). Det måste medföra en positiv nettoeffekt, med det menas att 

servitutet måste inte enbart tjäna och vara till nytta för den härskande fastigheten utan det 

måste medföra en effektivare användning för båda de inblandade fastigheterna totalt sett – det 

ska tas hänsyn till helheten (Nilsson & Sjödin, 2003). Servitut får endast avse ändamål som är 

avsedda för stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten (JB 14:1 2 st.). Det ska 

inte vara fråga om någon tillfällig lösning, det måste vara av bestående karaktär. Kravet om 
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stadigvarande betydelse kan ses som en återspegling av den generella utgångspunkten att ett 

servitut gäller för evig tid. Det finns dock inget som hindrar att ett avtalsservitut 

tidsbegränsas. Däremot finns krav på att servitut upprättat enligt FBL ej får tidsbegränsas, se 

vidare i avsnitt 3.4.2 (Nilsson & Sjödin, 2003).  

 

Ett servitut får inte utge skyldighet för den tjänande fastigheten att utföra en positiv prestation 

utöver vad som anges i lagtexten om att underhålla en väg, byggnad eller anläggning (JB 14:1 

2 st.). Var gränsen mellan underhåll och drift går kan vara svår att dra (Nilsson & Sjödin, 

2003).  Ett servitut får inte heller innebära ett totalt ianspråktagande av den belastade 

fastigheten, det gäller alla typer av servitut. Med totalt ianspråktagande menas att ändamålet 

med servitutet inte får innefatta alla befogenheter som äganderätten innebär (Julstad, 2011). 

3.4.2 Officialservitut  

Servitut bildade enligt FBL, AL, MB, PBL eller ExL är uppkomna via domstols- eller 

myndighetsutövning, och kallas för officialservitut. Officialrättigheter kan upplåtas utan att 

berörda fastighetsägare ger sitt samtycke. En sådan rättighet kan endast ändras eller upphävas 

genom ett nytt myndighets- eller domstolsbeslut, oftast i samband med en 

lantmäteriförrättning (Nilsson & Sjödin, 2003). Ett nytt officialservitut skrivs, i samband med 

beslutet från myndigheten eller domstolen, in i fastighetsregistret och redovisas då alltid på 

fastighetsbeviset som går att utfärda på berörd fastighet (Julstad, 2011). 

 

Bildande av officialservitut är mer restriktiva än bildande av avtalsservitut. Nilsson och 

Sjödin (2003) förklarar att, trots att det i JB 14:1 3 stycket framgår att kapitlets regler inte är 

tillämpliga på officialservitut, så ska ändå bestämmelsen i första och andra stycket följas även 

vid bildande av officialservitut, som innebär att servitutet måste främja ändamålsenlig 

markanvändning och vara av stadigvarande betydelse.  

 

Bildande av nya servitut genom FBL sker genom fastighetsreglering, antigen som en 

fristående åtgärd eller i vanligaste fall i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd 

(Kalbro, 2005). Eftersom det är en fastighetsbildningsåtgärd måste åtgärden prövas enligt 3:1 

i samma lag, som innehåller lämplighetsvillkoren för all fastighetsbildning, se avsnitt 3.2.6 

”Lämpliga fastigheter”. Andra villkor som måste uppfyllas vid bildande, upphävande och 
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ändring av servitut återfinns i 5 och 7 kapitlet i FBL. Grundläggande bestämmelser för 

officialservitut återfinns i 7:1 FBL som anger att ett servitut måste vara av väsentlig betydelse 

för fastighetens ändamålsenliga användning. Jämfört med regeln 14:1 i JB är regeln i FBL 

strängare, jämför avsnitt 3.4.1 ”Avtalsservitut”. Det är ändamålet för fastigheten som styr, 

fördelarna med åtgärden ska väga upp de nackdelar, kostnader och olägenheter som servitutet 

innebär (båtnadsvillkoret i FBL 5:4). Det finns inte utrymme för att upplåta ett servitut för den 

härskande fastigheten som uppfattas av ägaren som att det vore trevligt att ha tillgång till en 

viss funktion. Det har då inte något att göra med fastighetens ändamål (Julstad, 2011). Denna 

bestämmelse om en positiv nettoeffekt är tvingande vid upprättande av ett officialservitut 

(Nilsson & Sjödin, 2003).  

 

Båtnadsvillkoret i 5:4 FBL som avser att åtgärden ska ha en positiv nettoeffekt, är än mer 

långtgående då även kostnaderna för åtgärden ska tas i beaktning, än den nettoeffekt som är 

kopplad till servitutsbegreppet vid upplåtelse av ett avtalsservitut (Landahl & Nordström, 

1991). Regeln för officialservitut i FBL 5:4 är dispositiv i det fall upplåtelser av servitut 

medges av berörda fastighetsägare, men inte i de fall det sker vid tvångsupplåtelser (se FBL 

5:18). 

 

Liksom vid avtalsservitut får officialservitut inte innebära någon skyldighet att utföra en 

positiv motprestation för den tjänande fastigheten, förutom att sköta underhåll av väg, 

byggnad eller anläggning (FBL 7:1). Dock kan en överenskommelse ingås mellan ägarna till 

fastigheterna som innebär att underhållsfrågan ska skötas av den tjänande fastigheten, vilket 

då tydligt måste framgå av förrättningsbeslutet (Landahl & Nordström, 1991). 

 

I enlighet med FBL är det inte tillåtet att bilda ett servitut som är giltigt under en viss tid, utan 

det ska gälla för all framtid. Det förekommer ändå en möjlighet till tidsbegränsning av ett 

officialservitut, varaktigheten kan nämligen göras beroende av en viss framtida händelse 

(FBL 7:1 2 st.). Ett exempel på detta kan enligt Julstad (2011) vara att servitutet som 

innefattar rätten att ta vatten ur grannens brunn upphör att gälla när kommunalt vatten finns 

att tillgå. 
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3.5 Verkan på servitut vid fastighetsbildning 

När en fastighet genomgår någon form av fastighetsbildning kan berörda servitut påverkas 

(Nilsson & Sjödin, 2003). I det här avsnittet undersöks disponering av befintliga servitut vid 

fastighetsbildning, inte nybildning av servitut som sker i samband med fastighetsbildning. 

Regler om hur befintliga servitut påverkas vid olika former av fastighetsbildning finns i 

Jordabalken och Fastighetsbildningslagen. 

 

Servitut kan påverkas på olika sätt vid en fastighetsbildningsåtgärd beroende på vad det är för 

typ av servitut (avtalsservitut eller officialservitut) och beroende på om det är lokaliserat eller 

olokaliserat (Julstad, 2011). Gemensamt för alla fall är att belastningen av servitutet inte får 

öka som en följd av fastighetsbildningen (JB 14:11 och FBL 7:3). Belastningens omfattning 

ställs proportionellt mot vad som avsågs i upplåtelsen, vilket ger ett visst utrymme för 

flexibilitet. Lagrummet ska tolkas som att belastningen inte får överstiga det som avsågs vid 

upplåtelsen och kunnat förutsättas med hänsyn till normal samhällsutveckling (Nilsson & 

Sjödin, 2003).  

 

En tumregel som gäller vid all fastighetsbildning är att officialservitut följer med marken och 

avtalsservitut följer med fastigheten (Nilsson & Sjödin, 2003). Men ingen regel utan 

undantag. Nedan följer en redovisning av hur olika servitut påverkas vid olika former av 

fastighetsbildning. 

3.5.1 Avstyckning 

När en avstyckning sker kan det finnas befintliga servitut som belastar styckningsfastigheten, 

och det regleras i Jordabalken. Om styckningsfastigheten belastas av ett lokaliserat 

avtalsservitut kommer servitutet fortsätta gälla i den del av fastigheten som servitutet är 

lokaliserat till (JB 7:27). Det innebär att vilken som helst av styckningsdelarna, eller båda, kan 

belastas av ett lokaliserat servitut efter avstyckningen. Servitutet följer i det fallet marken. Om 

styckningsfastigheten belastas av ett olokaliserat avtalsservitut gäller som huvudregel att 

servitutet kommer belasta både stamfastighet och styckningslott(er) efter avstyckningen (JB 

7:27).  
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Det kan också vara så att det finns servitut som gäller till förmån för styckningsfastigheten, 

och då tillämpas regler i Fastighetsbildningslagen. I ett sådant fall kan man vid förrättningen 

besluta om vilken eller vilka av styckningsdelarna som ska erhålla servitutet (FBL 10:4 1 st. 1 

meningen). Om servitutet inte kan uppdelas på ett lämpligt sätt får det tilldelas alla 

styckningsdelar enligt paragrafens andra mening. Om servitutet efter avstyckningen ska 

tillhöra flera styckningsdelar får belastningen på den tjänande fastigheten inte förändras, 

jämfört med belastningen som gällde när upplåtelsen skedde (JB 14:11). Om inget bestäms 

vid förrättningen angående det förmånliga servitutet så tilldelas det automatiskt till 

stamfastigheten om det inte uppenbart borde höra till styckningslotten (FBL 10:4 och FBL 

2:5).  

3.5.2 Klyvning 

Eftersom ursprungsfastigheten avregistreras vid en klyvning påverkas alltid berörda servitut. 

Bestämmelser om servitut som belastar klyvningsfastigheten finns i Jordabalken, och 

bestämmelser om servitut som gäller till förmån för klyvningsfastigheten finns i 

Fastighetsbildningslagen.  

 

Om klyvningsfastigheten belastas av ett lokaliserat avtalsservitut kommer servitutet fortsätta 

att gälla i den eller de klyvningslotter som servitutet är lokaliserat till (JB 7:27). Servitutet kan 

med andra ord komma att gälla i en, flera eller alla klyvningslotter efter klyvningen. Om 

klyvningsfastigheten belastas av ett olokaliserat avtalsservitut kommer servitutet efter 

klyvningen omfatta alla klyvningslotter (JB 7:27). 

 

Ett servitut som gäller till förmån för klyvningsfastigheten kan efter klyvningen omfatta en 

eller flera av klyvningslotterna enligt FBL 11:5 1 st. 1 meningen. Servitutets fördelning 

baseras på behov – servitutet tilldelas den lott som har störst behov av det (Julstad, 2011). Om 

servitutet inte lämpligen kan uppdelas får det höra till flera lotter gemensamt (FBL 11:5 1 st. 2 

meningen), men även här måste hänsyn tas till att belastningen på den tjänande fastigheten 

inte får öka (JB 14:11). Om inget bestäms vid förrättningen angående servitutet så tillfaller det 

automatiskt klyvningslotterna gemensamt, med undantaget att då en rättighet är lokaliserad 

till en viss klyvningslott blir den klyvningslotten tilldelad rättigheten (FBL 11:5 och  

FBL 2:5).  
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3.5.3 Sammanläggning 

När fastigheter sammanläggs följer alla skyldigheter och rättigheter, som till exempel servitut, 

från de ingående fastigheterna med till den nya fastigheten (Julstad, 2011). Nilsson och Sjödin 

(2003) förklarar att om en av de ingående fastigheterna har ett olokaliserat servitut flyter det 

ut i hela den nybildade fastigheten, om det inte strider mot vad som avsågs vid upplåtelsen. 

 

Om det förekommer servitut mellan de ingående fastigheterna, där ena fastigheten är 

härskande och den andra fastigheten är tjänande, upphör servitutet att gälla efter 

sammanläggningen, i enlighet med JB 14:12.  

3.5.4 Fastighetsreglering 

Servitut kan även påverkas av fastighetsreglering i form av överföring av mark mellan 

fastigheter. För bestämmelser om servitut som belastar fastighet som undgår 

fastighetsreglering är Jordabalken tillämplig, med vidare hänvisning till 

Fastighetsbildningslagen, och för servitut som gäller till förmån för fastighet som undgår 

fastighetsreglering är endast Fastighetsbildningslagen tillämplig.  

 

Om en fastighet som tillförs mark via fastighetsreglering belastas av ett olokaliserat 

avtalsservitut kommer servitutet efter regleringen gälla även i det överförda området, det vill 

säga i hela fastigheten (JB 7:29 1 st.). Om en fastighet som avstår mark via fastighetsreglering 

belastas av ett olokaliserat avtalsservitut upphör rättigheten att gälla i det överförda området 

(JB 7:29 2 st.). Det innebär att det olokaliserade avtalsservitutets utövningsområde ökar eller 

minskar till följd av fastighetsregleringen (Julstad, 2011). Om hela den belastade fastigheten 

regleras över till en annan fastighet upphör servitutet att gälla (Landahl & Nordström, 1991). 

Trots nämnda grundregler får belastningen av servitutet inte förändras med hänsyn till vad 

som avsågs vid upplåtelsen (JB 14:11).  

 

Om en fastighet som ombildas istället belastas med ett lokaliserat avtalsservitut, och 

servitutet är lokaliserat till det område som överförs till en annan fastighet, upphör servitutet 

att gälla (JB 7:29 2 st.). Vid förrättningen kan lantmäterimyndigheten dock ta beslut om – 

förordna om – att ett avtalsservitut ska fortsätta gälla i område som frångår fastighet och då 

omfattas av den fastighet det överförts till, enligt JB 7:29 3 st. som hänvisar vidare till FBL 
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5:33a och FBL 7:13. Reglerna innebär att lantmäterimyndigheten kan förordna att ett servitut 

ska tillhöra båda eller någon av fastigheterna som berörs av fastighetsregleringen (Landahl & 

Nordström, 1991). 

 

Om en fastighet som ombildas har ett servitut som gäller till förmån för denne, kan beslut om 

fördelning av servitutet tas vid förrättningen enligt FBL 7:12. Om inget beslut tas vid 

förrättningen tillämpas FBL 2:5 som bland annat innebär att rättigheten följer 

fastighetsindividen vid fastighetsreglering, dock med ett undantag: i det fall ett servitut enbart 

är till nytta för det område som frångått fastigheten genom fastighetsreglering följer 

rättigheten marken och den fastighet marken tilldelats (Landahl & Nordström, 1991). Se även 

avsnitt 3.5.5. 

3.5.5 Gemensamt om servitut vid fastighetsbildning 

Ett lokaliserat officialservitut är starkt kopplat till det markområde som servitutet utövas på, 

och fortsätter därför gälla på samma sätt oavsett vilken av fastigheterna området är lokaliserat 

till efter fastighetsbildningen, det följer marken. Den eller de fastigheter som inbegriper 

utövningsområdet kommer efter fastighetsbildningen att belastas av servitutet (Julstad, 2011). 

Påverkan på befintliga officialservitut vid fastighetsbildning regleras inte i lagtexten, det är 

huvudprincipen att de följer med marken oavsett som gäller. Ett olokaliserat officialservitut 

däremot, behandlas på samma sätt som avtalsservitut (Lantmäteriet, u.å.).  

 

Fördelning om vilken eller vilka fastigheter ett servitut ska höra till kan som nämnts göras vid 

avstyckning (FBL 10:4), klyvning (FBL 11:5) och fastighetsreglering (FBL 7:12). Fördelning 

får ske om någon sakägare yrkar om disponering, och om det inte motverkar 

fastighetsbildningen i övrigt. Disponeringen måste dessutom vara lämplig med hänsyn till 

enskilda och allmänna intressen. Den anses oftast vara lämplig om sakägarna är överens, men 

om de inte är överens är en fördelning som regel otillbörligt. Reglerna gäller främst 

avtalsservitut eftersom officialservitut normalt följer med marken oavsett (Nilsson & Sjödin, 

2003).  

Om belastningen av ett servitut ökar till följd av fastighetsbildningen och i strid med JB 14:11 

krävs i allmänhet att det befintliga servitutet upphävs och ett nytt servitut bildas. Befintliga 
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servitut kan bara omdisponeras som en följd av fastighetsbildningen, de kan inte förändras på 

annat sätt (Nilsson & Sjödin, 2003). 

 

FBL 2:5 fungerar som en reservbestämmelse för härskande fastigheter som undgår 

fastighetsbildning (se även avsnitt 3.5.4). Bestämmelsen tillämpas om inget har bestämts om 

servitutet, vilket annars är det normala enligt FBL 10:4, 11:5 och 7:12. FBL 2:5 anger att 

servitutet gäller i fastighet med mark som har behov av servitutet, oavsett vilken fastighet som 

omfattar marken. FBL 2:5 är tillämplig på både avtalsservitut och officialservitut, men 

paragrafen är mest användbar för avtalsservitut eftersom officialservitut alltid är kopplade till 

marken (Landahl & Nordström, 1991). Vid tveksamheter kan servitutet tilldelas i efterhand 

med hjälp av fastighetsbestämning (Julstad, 2011). 
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Färgförklaring  

 Avstyckning 

 Klyvning 

 Fastighetsreglering 

 Sammanläggning 

Avstyckning och klyvning 

 

4. Resultat 

Detta kapitel tar upp resultat från litteraturstudien, fallstudien och intervjustudien. Resultatet 

tillhörande litteraturstudien är utformad som en lathund med förklarande text i form av 

tabeller. Fallstudiens resultat presenteras som analyser av sex utförda förrättningar och en 

sammanfattande analys av dessa förrättningar. Intervjustudien har sammanfattats under de tre 

kategorierna som behandlats i intervjuerna, nämligen rutiner för servitut vid förrättningar, 

rutiner med lagboken, samt frågor om lagrumsguiden. 

4.1  Resultat av litteraturstudie 

Resultatet av litteraturstudien som presenterades i kapitel 3 har sammanfattas i en lathund: 

Lagrumsguide för hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildning, med en tillhörande 

färgförklaring. Förklaringen i Figur 1 beskriver färgtemat som ett komplement till 

lagrumsguiden i Figur 2 och Tabell 1 samt till beskrivningar och protokoll i resultatet för 

fallstudien. Lagrumsguiden klargör hur ett befintligt servitut kan hanteras vid olika 

fastighetsbildningsåtgärder med tillämpliga lagrum. Lagrummen har en kortfattad förklaring 

av dess innebörd samt om de gäller för avtalsservitut och/eller officialservitut. Lagrumsguiden 

är uppdelad efter fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, fastighetsreglering och 

sammanläggning. Respektive fastighetsbildningsåtgärd är indelad efter vilken typ av servitut 

som berörs, det vill säga om fastigheten belastas av ett servitut eller om den har ett servitut 

som gäller till förmån. Under respektive fastighetsbildningsåtgärd finns en hänvisning till 

utförda fallstudier i avsnitt 4.2.  

 

Varje fastighetsbildningsåtgärd med tillhörande lagrum har tilldelats varsin färg för att 

tydliggöra vilka rutor som hör ihop (Fig.1). 

Några lagrum är tillämpliga på flera 

fastighetsbildningsåtgärder och har därför 

presenterats med alla motsvarande färger. 

Längst ner i vänster hörn finns en vit ruta som 

innehåller anknuten information som gäller 

generellt för samtliga åtgärder.  

Figur 1. Färgtema till fastighetsbildningsåtgärder som används i figurer och tabeller i arbetet.   
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GEMENSAMMA REGLER 

 

Avstyckning 

Klyvning 

Fastighets- 
reglering 

Samman- 
läggning 

Last 

Förmån 

Last 

Förmån 

Last 

Förmån 

Last 

Förmån 

JB 7:27 (Gäller avtalsservitut) 
Ett olokaliserat servitut gäller i var och en av de nya fastigheterna. 
Lokaliserat servitut gäller endast i den fastigheten det är lokaliserat till. 
 

FBL 10:4 (Gäller avtalsservitut och officialservitut) 
Rättigheten kan i sin helhet eller till viss del tilläggas styckningslotten. I 
samband med avstyckningen kan lantmäterimyndigheten bestämma om 
servitutet ska höra till ena styckningsdelen eller tilläggas 
styckningsdelarna gemensamt. Om inget annat är bestämt hör 
rättigheten till stamfastigheten. 
 

FBL 11:5 (Gäller avtalsservitut och officialservitut) 
I samband med klyvningen kan lantmäterimyndigheten bestämma om 
servitutet ska höra till en av lotterna eller samtliga lotter. Rättigheten 
kan även delas upp och tilläggas flera lotter gemensamt. Om inget annat 
är bestämt hör rättigheten till klyvningslotterna gemensamt. 
  

JB 7:29 (Gäller avtalsservitut) 
För fastigheter som tillförs mark gäller servitutet även för ny del, såvida 
rättigheten inte är begränsad till en viss del av fastigheten. Rättigheten 
”flyter ut” i den mark som tillförts. För fastigheter som avstår mark gäller 
servitutet inte för den avstådda delen. 
Om ett markområde som belastas av ett lokaliserat servitut och förs över 
till en annan fastighet upphör servtutet att gälla. Om en hel fastighet 
överförs till följd av fatighetsreglering upphör servitutet att gälla.  
 
I samband med fastighetsreglering kan beslut fattas om hur servitutet 
ska disponeras. Hänvisning till FBL 7:13. 
 

FBL 7:12 (Gäller avtalsservitut och officialservitut) 
Vid överföring av mark från en fastighet till vilken det hör en rättighet får 
lantmäteriet förordna att rättigheten ska tillhöra båda fastigheterna som 
berörs eller en av dem.  

 
JB 14:12 (Gäller avtalsservitut och officialservitut) 
Servitut upphör att gälla vid en sammanläggning mellan den härskande 
och tjänande fastigheten. 

 
Gäller avtalsservitut och officialservitut 
När fastigheter sammanläggs följer alla servitut från de ingående 
fastigheterna med till den nya fastigheten. Ett olokaliserat servitut flyter 
ut i hela fastigheten om det inte strider mot vad som avsågs vid 
upplåtelsen.  

Om inget har meddelats 
tillämpas FBL 2:5 (Gäller 
avtalsservtut och 
officialservitut) 
Rättigheten följer den mark 
som har behov av rättigheten. 
Oavsett vilken fastighet marken 
hör till. 

 

Tumregel: Officialservitut följer alltid med marken som det är lokaliserat 
till, oavsett vilken fastighet som omfattar den berörda marken. Undantag: 
ett olokaliserat officialservitut behandlas som avtalsservitut 
 
Förordning enligt FBL 10:4, 11:5, 7:12 gäller främst avtalsservitut eftersom 
officialservitut alltid följer med marken.  
 
Förändringar avseende servitutets innehåll och belastning får inte göras 
enl. JB 14:11. Skulle någon förändring behövas, krävs antingen ändring 
eller upphävande och nybildning av servitut enl. FBL 7 kap.  
 

ÅTGÄRD SERVITUT VERKAN PÅ SERVITUT, TILLÄMPLIGA LAGRUM 

FBL 7:13, 5:33a (Gäller avtalsservitut) 
I samband med fastighetsbildningen kan efter yrkande beslut fattas att 
ett avtalsservitut ska bestå i mark som överförts från en fastighet till en 
annan. Antingen i var och en av de nya fastigheterna eller endast i den 
fastighet där servitutet är lokaliserat. 

 

Fallstudie 

1 och 2 

Fallstudie 3 

Fallstudie 
4 och 5 

Fallstudie 6 

LAGRUMSGUIDE FÖR HANTERING AV BEFINTLIGA 
SERVITUT VID FASTIGHETSBILDNING                       

 

Figur 2. Lagrumsguide för hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildni. 
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4.1.1 Tabeller tillhörande lagrumsguiden 

För att förtydliga innebörden av de lagrum som återfinns i lagrumsguiden har två tabeller 

skapats. Tabell 1 är en sammanställning, sorterad efter lagrum, som anger vilka 

fastighetsbildningsåtgärder och vilka olika typer av servitut som lagrummen gäller för. I 

Tabell 2, som även den är sorterad efter lagrum, beskrivs lagrummens innehåll närmare.  

 

Tabell 1. Komplement till lagrumsguiden (Fig. 2), med lagrum kopplade till fastighetsbildningsåtgärd 
samt typ av servitut.  

Lagrum Avstyck-
ning 

Klyvning Fastighets
reglering 

Samman 
läggning 

Avtals 
servitut 

Official
servitut 

Förmån Last Lokal-
iserat 

Olokal-
iserat 

JB  
7:27 

x x   x   x x x 

JB  
7:29 

  x  x   x x x 

JB 
14:11 

x x x x x x  x x x 

JB 
14:12 

   x x x x x x x 

FBL  
2:5 

x x x  x x x  x x 

FBL 
5:33a 

  x  x   x x x 

FBL 
7:12 

  x  x x x  x x 

FBL 
7:13 

  x  x   x x x 

FBL 
10:4 

x    x x x  x x 

FBL 
11:5 

 x   x x x  x x 
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Tabell 2. Komplement till lagrumsguiden, med beskrivning av lagrum som används för verkan på 
befintliga servitut vid fastighetsbildning Källa: Utifrån lagrumsguide (Fig. 2), kommentar till 
fastighetsbildningslagen av Landahl och Nordström (1991) och kommentar till Jordabalken 7 kap. 
(Westerlind, 1984).  
 

Lagrum Innebörd 

Jordabalken  

JB 7:27 Gäller avstyckning och klyvning som belastas av avtalsrättighet, den 

tjänande fastigheten. 

Första meningen förklarar att den lastande rättigheten efter delningen 

skall gälla i var och en av de nya fastigheterna såsom rättigheten hade 

belastat hela fastigheten innan delningen, med ett undantag:  

Andra meningen innebär att om en rättighet är lokaliserad till ett visst 

område upphör rättigheten att besvära den fastighet som inte omfattas av 

utövningsområdet. 

JB 7:29 Gäller avtalsrättigheter som belastar fastighet och som genom 

fastighetsreglering undgår ändring i fastighetsindelning. 

Första stycket 

Första meningen, huvudregeln är att om den tjänande fastigheten tillförs 

mark anses rättigheten belasta även denna mark, rättigheten ”flyter ut” i 

den tillförda marken, med ett undantag: 

Andra meningen, undantaget innebär för det fall rättighetens 

utövningsområde är begränsad till en viss del av fastigheten fortsätter 

denna rättighet att gälla i det begränsade område som innan 

fastighetsregleringen. 

Andra stycket 

Rättigheter upphör att gälla i den mark som frångår en fastighet. Notera 

att om en hel fastighet som belastas med servitut övergår till en annan 

fastighet upphör servitutet att gälla. En rättighet kan få fortsätta gälla i den 

frångående marken, på begäran av sakägaren, genom ett förordnande av 

lantmäterimyndigheten, se vidare FBL 7:13 och FBL 5:33a. 

JB 14:11 Paragrafen innehåller en viktig princip som måste iakttas när rättighet 

påverkas vid förändring i fastighetsindelningen. Bestämmelsen innebär att 

en fastighet som tjänar en annan fastighet med en rättighet inte får 
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belastas utöver vad som följer av rättighetsupplåtelsen, som en konsekvens 

av ändring i fastighetsbildningen. Paragrafen gäller alla typer av 

fastighetsbildningsåtgärder och servitut.  

JB 14:12 Om en tjänande och härskande fastighet sammanlägges upphör servitutet 

att gälla. Paragrafen gäller alla typer av servitut.  

Fastighetsbildningslagen 

FBL 2:5 Paragrafen är tillämplig på rättigheter som berörs vid delning av fastighet 

(avstyckning och klyvning) och vid fastighetsreglering. Det är den härskande 

fastigheten som berörs av denna regel. Rättighet som avses här har 

tillkommit antigen genom avtal eller genom myndighetsbeslut.  

Att ett servitut är knutet till den härskande fastigheten ligger till grund för 

att rättigheten som regel följer fastigheten vid en fastighetsbildningsåtgärd. 

Rättigheten följer fastighetsindividen, dock med ett undantag: i det fall ett 

servitut enbart är till nytta för det område som frångått fastigheten genom 

fastighetsbildning, följer rättigheten marken och den fastighet marken 

tilldelats. 

I det fall all mark tillhörande den härskande fastigheten överförs till en 

annan fastighet, bör servitutet följa marken i enlighet med denna paragraf. 

Åtgärden som vidtas får inte påverka belastningen för den tjänande 

fastigheten i enlighet med JB 14:11. 

FBL 5:33a Hänvisning till denna paragraf från FBL 7:13 och vidare från JB 7:29 3 st. . 

FBL 5:33a tillsammans med FBL 7:13 stadgar att ett avtalsservitut som 

berörs vid fastighetsreglering får förordnas att fortsätta gälla i det 

överförda området. En förutsättning för att förrättningslantmätaren skall få 

förordna att ett avtalsservitut fortsätter att gälla i mark som frångår en 

fastighet är att en sakägare begär detta. Det får med andra ord inte vara 

enbart förrättningslantmätarens egna initiativ med ett sådant förordnande.  

Åtgärden måste även vara lämplig och syftet med regleringen får inte 

motverkas. Syftet är att uppnå en bättre fastighetsindelning för den 

avsedda markanvändningen och det ska vara av varaktig karaktär.  

Rättigheten bör bestå om det är enligt sakägarnas överenskommelse och i 

det fall det inte strider mot 3 kap. FBL. Är sakägarna ej överens är det 

endast i undantagsfall rättigheten bör bestå i strid med JB 7:29. Kan 

rättigheten säkerställas genom ett officialservitut eller ledningsrätt kan det 

vara lämpligt att förordna rättigheten att kvarstå mot en fastighetsägares 
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vilja. 

FBL 7:12 Både avtals- och officialrättigheter kan bli berörda av denna paragraf som 

avser fastighetsbildningsåtgärden fastighetsreglering med ett berört 

servitut som gäller till förmån. Förrättningslantmätaren kan utifrån 

ändamålet med servitutet i det enskilda fallet anpassa om rättigheten skall 

vara till förmån för antingen den ena av de berörda fastigheterna vid 

fastighetsregleringen eller gälla till förmån för båda fastigheterna. Åtgärden 

som vidtas får inte påverka belastningen för den tjänande fastigheten i 

enlighet med JB 14:11.  

I det fall ett förordnande av servitut ej sker enligt denna paragraf har FBL 

2:5 en automatisk verkan på servitutet. 

FBL 7:13 Hänvisning från JB 7:29 3 st. Denna paragraf, tillsammans med FBL 5:33a, 

avser avtalsservitut och ger förrättningslantmätaren rätt att förordna att 

servitutet ska bestå i den mark som överförs till en fastighet från en annan. 

För vidare information, se FBL 5:33a.  

FBL 10:4 Avtals- och officialrättigheter kan beröras av denna paragraf som avser 

fastighetsbildningsåtgärden avstyckning med servitut som gäller till förmån. 

Första stycket 

Första meningen är huvudregel och innebär att förrättningslantmätaren 

kan bestämma att rättighet i sin helhet eller tillviss del skall gälla till förmån 

för styckningslotten. Notera att ett servitut tillkommit genom avtal inte 

ändrar karaktär till ett officialservitut bara för att förrättningslantmätaren 

disponerar servitutet. 

Andra meningen behandlar rättighet som inte lämpligen går att fördela 

mellan styckningsdelarna utan får då gälla till förmån för delarna 

tillsammans. 

Andra stycket 

I det fall en förrättningslantmätare inte disponerar en rättighet enligt 

första stycket träder FBL 2:5 in med en automatisk verkan. Det innebär att 

rättigheten gäller till förmån för stamfastigheten och inte tilläggs 

styckningslotten om inte annat följer av FBL 2:5. Bestämmelsen i FBL 2:5 

kan medföra att en rättighet som är lokaliserad till styckningslotten kan bli 

tilldelad densamma även om förrättningslantmätaren underlåtit att fördela 

rättigheten. 

FBL 11:5 Avtals- och officialrättigheter kan beröras av denna paragraf som avser 

fastighetsbildningsåtgärden klyvning. 
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Första stycket 

Förrättningslantmätaren kan bestämma att rättighet tilldelas en viss lott, 

flera lotter gemensamt eller samtliga lotter. Liksom i FBL 10:4 får en 

rättighet som inte lämpligen går att fördela mellan lotterna gälla för 

klyvningslotterna tillsammans. Notera att ett servitut som tillkommit 

genom avtal inte ändrar karaktär till ett officialservitut bara för att 

förrättningslantmätaren disponerar servitutet. 

Andra stycket 

Det här stycket har samma innebörd som i FBL 10:4, i det fall en 

förrättningslantmätare inte disponerar en rättighet enligt första stycket 

eller att rättigheten har blivit bortglömd träder FBL 2:5 in med automatisk 

verkan. Det innebär att då att rättigheten tillfaller klyvningslotterna 

gemensamt. Även här görs undantaget att i det fall en rättighet är 

lokaliserad till en viss klyvningslott blir rättigheten tilldelad densamma. 
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4.2 Resultat av fallstudie 

Fallstudier av sex utvalda förrättningar presenteras var och ett för sig i följande ordning, 

sorterade efter fastighetsbildningsåtgärd; två stycken avstyckningar, en klyvning, två 

fastighetsregleringar och en sammanläggning. Ordningen följer lagrumsguidens struktur, och 

även färgmarkeringar i fallstudiens tillhöriga figurer överensstämmer med de färger som 

använts för varje fastighetsbildningsåtgärd i lagrumsguiden (Fig. 1 och 2). Samtliga 

förrättningar i fallstudien är utförda under år 2010.  

 

Varje enskilt fall som presenteras i det här avsnittet redovisas med utdrag på aktbilagor från 

förrättningsakten i form av en beskrivning och i vissa fall även protokoll och/eller karta. 

Därefter inleds studien med en kort redogörelse för vilken fastighetsbildningsåtgärd som 

använts, vilka fastigheter som är inblandade och på vilket sätt befintliga servitut är berörda. 

Därpå följer en kort analys av vardera fall med utgångspunkt i vad som finns att tillgå från 

aktbilagorna. Texten i aktbilagorna är många gånger kortfattad, men hanteringen diskuteras 

utifrån den information som finns. Vissa av servituten som behandlats i fallstudien har via 

fastighetsregistret sökts upp och definierats som avtalsservitut eller officialservitut, eftersom 

det inte alltid framgår av förrättningsakten.  

 

Några begrepp som återfinns i aktbilagorna har utretts med hjälp av Lantmäteriets handbok 

(Lantmäteriet u.å.), vilket var nödvändigt för att förstå hur hanteringen har gått till vid 

bedömning av servituten. Begreppen är verkan på servitut, fördelning av servitut och 

förordnande av servitut. I handboken klargörs att:  

 Verkan på servitut innebär en effekt som är en direkt följd av fastighetsbildningen 

enligt JB och huvudprincipen (d.v.s. att officialservitut alltid följer med marken), och 

är därmed inget aktivt beslut från lantmäterimyndighetens sida. Verkan på servitut kan 

tillämpas både på avtalsservitut och officialservitut, och det kan gälla både fastighet 

som belastas av servitut och fastighet som har servitut som gäller till förmån. 

 Fördelning av servitut tillämpas på fastigheter som har ett servitut som gäller till 

förmån, och innebär att lantmäterimyndigheten beslutar hur servitutet ska fördelas 

mellan de berörda härskande fastigheterna. Fördelning kan göras av både 

officialservitut och avtalsservitut.  
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 Vid förordnande av servitut beslutar lantmäterimyndigheten att ett avtalsservitut ska 

fortsätta gälla i ett område som frångår tjänande fastighet vid fastighetsreglering. Ett 

förordnande av servitut ska antecknas i protokollet till förrättningen.  

 

I analysen till respektive fall följer en utredning av vilka lagrum som kan kopplas samman 

med hanteringen av de befintliga servituten. Likheter och/eller skillnader mellan 

lagrumsguiden och förrättningsbeslutet har studerats och finns representerat under vartdera 

fall. 
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4.2.1 Fallstudie 1: Avstyckning Halmstad  

En avstyckning har skett från fastigheten Breared 1:187 i Halmstads kommun (stamfastighet), 

och två nya fastigheter har bildats med beteckningarna Breared 1:259 (lotten A) och Breared 

1:260 (lotten B), se förrättningskarta (Fig.3).  

 

Figur 3. Förrättningskarta över avstyckning från Breared 1:187 i Halmstads kommun, 

fastighetsregistret aktnummer 1380K-0573. 

 

Till stamfastigheten hörde ett servitut som gällde till förmån för denne, som avser en utfartsväg, 

se rosa markeringar i Figur 4 och 5. I förrättningen beslutades att vägservitutet skulle 

omfördelas till att gälla till förmån för styckningslotten Breared 1:260 i stället för 

stamfastigheten. Vägservitutet är ett avtalsservitut enligt protokollet, se rosa markering (Fig. 5).  

 

Förrättningskartan visar fastigheternas utsträckning efter avstyckningen (Fig. 3). I 

förrättningsakten finns även en aktbilaga med servitutsupplåtelsen (Bilaga 1) som anger att 

servitutet ger rätt till en utfart utmed Stationsvägen. Eftersom endast lotten B, Breared 1:260, 

gränsar till Stationsvägen efter avstyckningen är det endast den styckningsdelen som har nytta 

av servitutet, därav har det fördelats till att gälla endast den fastigheten. Ett avtalsservitut som 

gäller till förmån för fastighet som undgår avstyckning får fördelas om till att endast gälla till 

förmån för styckningslott enligt FBL 10:4, dock har lantmäterimyndigheten inte klargjort om 

det är den regeln som har tillämpats.  Däremot förklarar Lantmäteriet i handboken 

(Lantmäteriet, u.å.) att fördelning av avtalsservitut som gäller till förmån får beslutas.  
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Figur 4. Beskrivning av avstyckning från Breared 1:187 i Halmstads kommun, fastighetsregistret 

aktnummer 1380K-0573. 
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Figur 5. Protokoll till avstyckning från Breared 1:187 i Halmstads kommun, fastighetsregistret 

aktnummer 1380K-0573. 
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4.2.2 Fallstudie 2: Avstyckning Gotland 

En avstyckning har skett från fastigheten Fårö Skär 1:1 på Gotland (stamfastighet). En ny 

fastighet bildades med ny fastighetsbeteckning, Fårö Skär 1:4 (styckningslott). 

Styckningsfastigheten fungerar som tjänande fastighet för ett brunnservitut som gäller till 

förmån för en grannfastighet. Brunnen är belägen på den del av fastigheten som ska styckas 

av, se rosa markeringar i förrättningskartan, Figur 6.  

 

Figur 6. Förrättningskarta över avstyckning från Fårö Skär 1:1 i Gotlands kommun, fastighetsregistret 

aktnummer 09-FÅR-1478. 

 

I förrättningen beslutades att den nytillkomna fastigheten Fårö Skär 1:4 ska tjäna den 

intilliggande fastigheten, se rosa markering i beskrivningen, Figur 7. Brunnservitutet belastar 

styckningslotten i stället för stamfastigheten, och är ett officialservitut enligt 

fastighetsregistret. I protokollet till förrättningen behandlas ej detta befintliga officialservitut. 

Rättigheten, som är ett officialservitut, bereder lantmätaren i förrättningen. Eftersom brunnen 

är belägen på styckningslotten, Fårö Skär 1:4, kommer den enbart att belasta denna och 

upphör att gälla i stamfastigheten Fårö Skär 1:1 – Julstad förklarar att den eller de fastigheter 

som inbegriper utövningsområdet kommer efter fastighetsbildningen att belastas av servitutet, 

se avsnitt 3.5.5. I förrättningsakten har servitutet behandlats som verkan på servitut, vilket är 

korrekt enligt Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å.) som anger att direkta effekter av 

fastighetsbildningen ska redovisas som ”verkan på”. Påföljden kan användas för ett 

officialservitut som belastar avstyckad fastighet. 
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Figur 7. Beskrivning av avstyckning från Fårö Skär 1:1 i Gotlands kommun, fastighetsregistret 

aktnummer  09-FÅR-1478.  
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4.2.3 Fallstudie 3: Klyvning Västerås 

I beskrivningen (Fig. 8 och 9) och i protokollet (Fig. 10) behandlas en förrättning rörande en 

klyvning av fastigheten Barkaröby 7:3 i Västerås kommun. Klyvningen har resulterat i två 

nya fastigheter, Barkaröby 7:23 och Barkaröby 7:24. Den ursprungliga fastigheten har 

avregistrerats i samband med att förrättningen vunnit laga kraft. 

 

I förrättningen har samtliga servitut berörts, fem till antalet, eftersom den ursprungliga 

fastigheten upphör. Ett av servituten har varit till förmån för Barkaröby 7:3 som nu klyvs och 

de fyra andra har varit belastande servitut och i protokollet (Fig. 10) framgår att vissa av dem 

är lokaliserade. I protokollet står det att de lokaliserade servituten ska belasta den fastighet de 

är lokaliserade till. Då det är officialrättigheter bereder lantmätaren servituten i förrättningen, 

det behövs med andra ord inget yrkande från fastighetsägaren.  

 

Två av de lokaliserade servituten kommer att belasta båda de nya fastigheterna och de två 

andra kommer belasta Barkaröby 7:24 efter klyvningen, se markeringar med nummer 1 och 2 

i Figur 8, 9 och 10. Observera att lantmätaren har hänvisat till lagrummet FBL 11:5 som avser 

förmånsrättigheter och här har det varit frågan om rättigheter som belastat fastigheten. Enligt 

FBL 11:5 kan Lantmäterimyndigheten bestämma att rättigheten ska fortsätta gälla i mark – 

antingen i alla de nya fastigheterna som klyvningen resulterat i eller i den fastighet servitutet 

är lokaliserat till.  

 

Ett av de servituten som belastar båda de nya fastigheterna har i beskrivningen, se markering 

nummer 1 i Figur 8 och 9, behandlats som ”fördelning av servitut” medan de övriga har 

behandlats som ”verkan på servitut” se markering nummer 2. Fördelat servitut kan inte göras 

på tjänande fastighet enligt Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å), vilket har gjorts här. 

Lantmäteriets handbok menar att verkan på servitut ska göras för tjänande fastighet. 

 

Det servitutet som varit till förmån för den ursprungliga fastigheten, Barkaröby 7:3 har genom 

”verkan på servitut” kommit att bli till förmån för den nya fastigheten Barkaröby 7:23 efter 

klyvningen i enlighet med FBL 11:5, med andra ord har inte Barkaröby 7:24 behövt ha 

tillgång till vägen som servitutet avser, se markering nummer 3 i Figur 8, 9 och 10. Detta i 

enlighet med Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å.). 
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Figur 8. Förrättningskarta och beskrivning (sida 1 av 3) över klyvning av Barkaröby 7:3 i Västerås 

kommun, fastighetsregistret aktnummer 1980K-2009/121. 
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Figur 9. Beskrivning (sida 2-3  av 3) till klyvning av Barkaröby 7:3 i Västerås kommun, 

fastighetsregistret aktnummer 1980K-2009/121.  
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Figur 10. Protokoll (sida 2 av 3 2007-02-26 och sida 2 av 2 2009-11-17) till klyvning av Barkaröby 7:3 i 

Västerås kommun, fastighetsregistret aktnummer 1980K-2009/121.  
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4.2.4 Fallstudie 4: Fastighetsreglering Norrköping  

Figur 11 visar en karta över området från förrättningen för en fastighetsreglering, där 

fastigheten Kvarsebo 5:1 avstår mark till Kvarsebo 5:19 i Norrköpings kommun.  

 

 

Figur 11. Förrättningskarta över fastighetsreglering mellan Kvarsebo 5:1 och 5:19 i Norrköpings 

kommun, fastighetsregistret aktnummer 0581K-09/222. 

 

På kartan finns en väg utritad, med tillhörande servitut, se markering med nummer 1 i  

Figur 11. Till förrättningen hör även beskrivning och protokoll till fastighetsregleringen (Fig. 

12 och 13). Enligt beskrivningen och protokollet, markering med nummer 1 i Figur 12 och 13, 

upphävs vägservitutet, som gällde till förmån för Kvarsebo 5:19 och belastade Kvarsebo 5:1, 

med motiveringen att det är uppenbart onyttigt och med stöd av FBL 7:5. På kartan visas att 

servitutsvägen, se markering med nummer 1 i Figur 11, löper över den del av Kvarsebo 5:1 

som regleras över till Kvarsebo 5:19 och därmed är den härskande fastigheten (Kvarsebo 

5:19) inte längre i behov av servitutet då marken med vägen nu tillhör den härskande 

fastigheten.  

2 

1 
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På kartan finns även en kraftledning utritad med tillhörande servitut, se markering nummer 2 

(Fig. 11). Enligt beskrivningen och protokollet, se markering nummer 2 i Figur 12 och 13, 

förordnas servitutet att belasta både Kvarsebo 5:1 och Kvarsebo 5:19 med stöd av FBL 7:13 

och 5:33a. Enligt fasighetsregistret är kraftledningen ett avtalsservitut. Huvudregeln i JB 7:29 

anger att avtalsservitut upphör att gälla i den del som frångår en fastighet via 

fastighetsreglering, dock kan beslut om fortsatt giltighet ske med stöd av FBL 7:13 och 5:33a, 

se lagrumsguiden, vilket lantmäterimyndigheten har gjort i den här förrättningen. Enligt 

Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å.) får förordnande av avtalsservitut göras vid 

fastighetsreglering där mark frångår tjänande fastighet, och därmed är förrättningen behandlad 

korrekt enligt både lag och handbok.   
1 

2 
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Figur 12. Beskrivning av fastighetsreglering mellan Kvarsebo 5:1 och 5:19 i Norrköpings kommun, 

fastighetsregistret aktnummer 0581K-09/222.  
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Figur 13. Protokoll (Sida 1-2 av 3) till fastighetsreglering mellan Kvarsebo 5:1 och 5:19 i Norrköpings 

kommun, fastighetsregistret aktnummer 0581K-09/222.  
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4.2.5 Fallstudie 5: Fastighetsreglering Nynäshamn 

Beskrivningen och protokollet i Figur 14 och 15 behandlar en förrättning rörande en 

fastighetsreglering mellan fastigheterna Nynäshamn 2:9, Nynäshamn 2:46 och Nynäsgård 1:1 i 

Nynäshamns kommun. Nynäshamn 2:9 och Nynäshamn 2:46 har fört över mark till Nynäsgård 1:1.  

 

I förrättningen har fyra servitut berörts, på två olika sätt. Tre av servituten har förordnats till att 

belasta den fastighet som erhållit mark, det vill säga Nynäsgård 1:1, se markeringar med nummer 

1 i Figur 14 och 15. Enligt protokollet (Fig. 15) är nämnda servitut avtalsservitut som förordnas 

att bestå. Begäran om att servituten ska fortsätta att gälla i överfört område finns i 

överenskommelsen om fastighetsregleringen mellan fastighetsägarna, se Bilaga 2. Med hjälp av 

lagrumsguiden ser vi att enligt JB 7:29 (andra stycket enligt Tabell 2) ska ett lokaliserat 

avtalsservitut upphöra att gälla om det ingår i ett område som frångår en fastighet. 

Lantmäterimyndigheten kan dock förordna att rättigheten ska fortsätta gälla i mark som frångår 

fastighet – antingen i båda fastigheterna som berörs av fastighetsregleringen eller i den fastighet 

där servitutet är lokaliserat, enligt JB 7:29 3 st. med vidare hänvisning till FBL 5:33a och 7:13. 

Eftersom alla tre servituten upphör att gälla i ursprungsfastigheten är det troligt att det rör sig om 

lokaliserade avtalsservitut, som samtliga är lokaliserade till det överförda markområdet, och att 

lantmäterimyndigheten har tillämpat JB 7:29, FBL 5:33a och FBL 7:13, men det finns ingen 

information om det i akten. Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å.) förklarar att förordnande 

av avtalsservitut får göras vid fastighetsreglering där mark frångår tjänande fastighet, och det ska 

antecknas i både beskrivning och protokoll. Därmed är förrättningen behandlad korrekt. 

 

I beskrivningen, se Figur 14 markering nummer 2, kan ”Verkan på servitut” utläsas på ett av 

servituten, i protokollet (Fig. 15) nämns servitutet inte. Det här servitutet är, till skillnad från 

de övriga, ett officialservitut enligt fastighetsregistret. Enligt tumregeln i lagrumsguiden följer 

ett officialservitut alltid med den mark det är lokaliserat till, oavsett vilken fastighet som 

omfattar marken. På grund av officialrättigheternas starka giltighet, och på grund av att de 

alltid följer med marken, är påföljden en ”verkan på servitut” (Lantmäteriet, u.å.). Det räcker 

med att lantmäterimyndigheten registrerar att servitutet överförs till den andra fastigheten. I 

det här fallet belastar ett vägservitut Nynäsgård 1:1 (erhållande fastighet) istället för 

Nynäshamn 2:46 (avstående fastighet).   
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Figur 14. Beskrivning av fastighetsreglering berörande Nynäshamn 2:9, 2:46 och Nynäsgård 1:1 i 

Nynäshamns kommun, fastighetsregistret aktnummer 0192-09/48.  
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Figur 15. Protokoll till fastighetsreglering berörande Nynäshamn 2:9, 2:46 och Nynäsgård 1:1 i 

Nynäshamns kommun, fastighetsregistret aktnummer 0192-09/48.  



 

55 

 

4.2.6 Fallstudie 6: Sammanläggning Strömsund 

Figur 16 visar en beskrivning av en sammanläggning mellan fastigheterna Fyrås 5:28 och 

Fyrås 5:30 i Strömsunds kommun. Sammanläggningen har lett till att en ny fastighet bildas, 

Fyrås 5:32, och att de två ingående fastigheterna Fyrås 5:28 och 5:30 avregistrerats. I 

beskrivningen kan utläsas att ett befintligt servitut som gällde till förmån för Fyrås 5:30 

(härskande fastighet) och belastade Fyrås 5:28 (tjänande fastighet), har upphävts till följd av 

sammanläggningen, se blå markering i figuren. När tjänande och härskande fastighet 

sammanläggs upphör servitutet att gälla i enlighet med JB 14:12.  

 

I tillhörande protokoll finns ingen vidare hänvisning om hur och varför servitutet har 

behandlats, det omnämns endast i beskrivningen, Figur 16. Servitutet i fråga var ett 

officialservitut enligt fastighetsregistret.  
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Figur 16. Beskrivning av sammanläggning av Fyrås 5:28 och 5:30 i Strömsunds kommun, 

fastighetsregistret aktnummer 2313-10/8.  
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4.2.7 Analys och sammanfattning av fallstudierna 

Vi har sett att påverkan på servitut sker på olika sätt i förrättningarna. ”Upphävt servitut”, 

”fördelat servitut”, ”förordnat servitut” och ”verkan på servitut” är några av de möjliga 

rättsverkningarna. De tre sistnämnda innebär att servitutet består i någon eller några av de 

berörda fastigheterna, men benämningen varierar beroende på vilken lag som har tillämpats 

och beroende på i vilken fastighet servitutet fortsättningsvis ska gälla. Upphävt servitut 

innebär att servitutet upphör att gälla i sin helhet. Förändringar på servitut redovisas alltid i 

beskrivningen till förrättningen, och ibland nämns det även i protokollet, med eller utan 

laghänvisning. I två av fallen har det gått att utläsa i akten vilket lagrum som lantmätaren har 

använt sig utav. Vår slutsats är att förändrade avtalsservitut vanligen omnämns i protokollet, 

men att officialservitut inte nämns. I vissa förrättningar redovisas servitutet även på kartan i 

akten, men det är ovanligt. 

 

Fallstudien visar att resultatet är samstämt med lagrumsguiden och lantmäteriets handbok i 

alla fall utom ett, nämligen fallstudie 3 – fastigheten i Västerås som klyvs. Här har enligt 

efterforskningen skett en förväxling mellan fördelning av servitut och verkan på servitut, som 

även Jonas Pettersson (intervju, 2011-12-05) förklarar, inte är helt ovanligt.  
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4.3 Resultat av intervjustudie 

För att få en djupare inblick i hur befintliga servitut påverkas vid fastighetsbildning gjordes en 

intervjustudie. Intervjuerna är uppdelade i tre frågekategorier med totalt ca 20 frågor: rutiner 

för servitutshantering vid förrättningar, rutiner med lagboken samt frågor om lagrumsguiden. 

De tre intervjuerna som ägde rum var med yrkesverksamma förrättningslantmätare som 

samtliga arbetar på statliga Lantmäteriet: Eric Norén vid Lantmäteriet i Uppsala samt Jonas 

Pettersson och Lars Lindberg vid Lantmäteriet i Gävle. Personerna har arbetat som 

förrättningslantmätare mellan ett till sex år vid tillfället för intervjuerna. 

 

I följande avsnitt redovisas och analyseras intervjuerna. Resultatet presenteras gemensamt 

utifrån de tre kategorier som frågorna är uppdelade i. Intervjuguiden som använts finns som 

Bilaga 3 och svaren från de enskilda intervjuerna följer i Bilaga 4-6. 

4.3.1 Rutiner för servitut vid förrättningar 

Antalet förrättningar som en förrättningslantmätare utför under ett år varierar beroende på hur 

uppdelningen inom kontoret är, en del lantmätare handlägger kortare ärenden och en del mer 

omfattande förrättningar som ofta är mer komplicerade och med många sakägare (Lars 

Lindberg, intervju, 2011-12-05). Vissa lantmätare arbetar både med den juridiska/ 

administrativa delen och den mättekniska delen i fält medan andra arbetar enbart med den 

juridiska/administrativa delen i förrättningsarbetet. I denna studie varierade antalet 

förrättningar, som intervjupersonerna utför, mellan 20 och 60 stycken per år. Samtliga var 

överens om att servitut berörs på ett eller annat sätt i mer än hälften av alla förrättningar som 

de utför. Jonas Pettersson (intervju, 2011-12-05) berättar att det är i många förrättningar som 

servitut påverkas utan att lantmätaren gör något aktivt med servitutet, det blir en verkan på 

servitutet till följd av en förrättningsåtgärd. Att lantmätaren mer aktivt gör en åtgärd med 

servituten är mer sällan förekommande än att rättigheterna ska följa grundreglerna. De 

intervjuade är överens om att rättigheter i första hand berörs i samband med 

fastighetsbildningsåtgärden fastighetsreglering och i andra hand avstyckning. 

 

Samtliga servitut som är knutna till den fastighet som genomgår en fastighetsbildningsåtgärd 

måste tas i beaktning och utredas. Det är förrättningslantmätarens skyldighet att kontrollera 
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rättigheter för att se om det aktuella området berörs av t.ex. ett servitut (Eric Norén, intervju, 

2011-12-01). Samtliga intervjuade påpekar att det är avtalsrättigheterna som oftast kräver 

mest utredning eftersom man faktiskt behöver ta reda på till vilket område servitutet hör och 

att det oftast inte finns registrerat på registerkartan. Det krävs då en dialog med berörda 

fastighetsägare och det kan vara ett dilemma att ta reda på omständigheterna ibland. Jonas 

Pettersson (intervju, 2011-12-05) poängterar att det inte är alltid så att omständigheterna 

behöver utredas fullständigt, det kan räcka att konstatera att rättigheten inte kommer att 

beröras av fastighetsbildningsåtgärden. 

 

Lantmätarna som arbetar på statliga Lantmäteriet har tillgång till en intern handledning för 

hur de ska bereda bl.a. befintliga servitut vid olika fastighetsbildningsåtgärder. Handledningen 

styr hur besluten ska skrivas i dataprogrammet Trossen (Eric Norén, intervju, 2011-12-01). 

Trossen är ett handläggningsprogram och ett arbetsverktyg där information till förrättningarna 

finns lagrat och aktuella dokument görs ifrån. Handledningen ger inget direkt lagstöd, men det 

finns en handbok att tillgå där samtliga lagrum som används i yrket är kommenterade, som 

stöd för den enskilda lantmätaren (Eric Norén, intervju, 2011-12-01) och (Jonas Pettersson 

intervju, 2011-12-05). 

 

Författarna ställer frågan om hanteringen skiljer sig åt vad gäller avtalsservitut jämfört med 

officialservitut. Jonas Petterson (intervju, 2011-12-05) förklarar att det är olika lagregler som 

påverkar de olika typerna av servitut. De intervjuade upplever att officialrättigheterna oftast är 

enklare att utreda då det för det mesta finns mer material att tillgå, såsom kartor och 

myndighetsdokument, vilket kan vara svårt att finna vid hantering av avtalsservitut. Likaså 

kan det vara svårt att veta till vilket område ett servitut är lokaliserat till (Lars Lindberg, 

intervju, 2011-12-05). Här kan lantmätaren behöva ta hjälp av fastighetsägaren och det kan bli 

lite av ett detektivarbete, såsom Eric Norén utryckte det (intervju, 2011-12-01). 

Fastighetsägaren som ansökt om fastighetsbildningsåtgärden kanske inte är den som ägde 

fastigheten vid tillfället då upplåtelsen av rättigheten avtalades.  

 

Hur hanteras så kallade onyttiga servitut, undrar författarna. De tillfrågade är överens om att 

de hanteras som alla andra servitut. Det görs sällan en aktiv handling för att ta bort så kallade 

onyttiga servitut, rättigheter som inte längre används men som fortfarande finns registrerade 

på fastigheten. Eric Norén (intervju, 2011-12-01) och Jonas Pettersson (intervju, 2011-12-05) 
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berättar att det lantmätaren kan göra är att säga till fastighetsägaren/-na att skicka in en 

skrivelse till inskrivningsmyndigheten om att de vill att avtalsrättigheten ska upphöra 

alternativt yrka på ett upphävande av rättigheten i den pågående förrättningen, detta görs dock 

sällan. Eric Norén (intervju, 2011-12-01) hade gärna sett att det var färre av dessa rättigheter 

eftersom de fortfarande måste bereda varje servitut och att de själva ej får plocka bort vare sig 

ett avtalsservitut eller officialservitut.  

4.3.2 Rutiner med lagboken 

Lagboken användes inte så frekvent av de intervjuade i deras vardagliga arbete, men alla var 

bekanta med lagrummen i Fastighetsbildningslagen och lite mindre bekanta med lagrummen i 

Jordabalken, som alla berör hantering av befintliga servitut. Ingen av de intervjuade upplevde 

någon direkt brist med lagstiftningen när det gäller verkan på rättigheter, men en synpunkt 

framkom om att det ofta görs fastighetsreglering istället för sammanläggning för att undvika 

fastighetsskatt (Eric Norén, intervju, 2011-12-01). Det förfarandet leder till att det finns en 

risk att en avtalsrättighet kan upphöra att gälla i de mark som förs över om det inte sker en 

aktiv handling för att disponera servitutet. 

 

Eftersom det i bilagorna ”beskrivning” och ”protokoll” som tillhör förrättningsakter ofta 

saknas laghänvisningar för hur befintliga servitut behandlats har samtliga fått frågan om de 

hänvisar till paragrafer i deras förrättningsbeslut. Eric Norén (intervju, 2011-12-01) 

poängterade att vid nybildande av servitut måste hänvisning ske för att visa att 

väsentlighetsvillkoret är uppfyllt, men vid beredning av befintliga servitut får motivering och 

lagstöd uteslutas om det anses uppenbart hur rättigheten har behandlats. Jonas Pettersson 

(intervju, 2011-12-05) berättar att det vid verkan på servitut inte ska hänvisas då det inte är en 

aktiv handling som utförts beträffande rättigheten, utan att det är en följd av en annan 

fastighetsbildningsåtgärd. Däremot vid ett förordnande enligt FBL 7:13 ska det göras en 

lämplighetsprövning, att det inte motverkar syftet. Samtliga påtalade att de hänvisar till 

paragrafer i liten utsträckning, men om så är ett måste görs det, och än mer om det är ett 

tvistigt ärende där det finns oenigheter bland sakägarna. Det framhölls av Eric Norén 

(intervju, 2011-12-01) att fler laghänvisningar skulle vara önskvärt men att det är en 

balansgång mellan byråkrati och att göra sig förståelig. 
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Vid fördelning av ett servitut förekommer det en risk för att servitutet belastar mer än vad 

upplåtelsen avsåg vid upprättandet av rättigheten, med hänsyn till normal samhällsutveckling. 

Eftersom ett servitut inte får fördelas under den omständigheten måste det till en ändring av 

rättigheten genom fastighetsreglering eller upphäva det ursprungliga servitutet och bilda ett 

nytt servitut (Eric Norén, intervju, 2011-12-01 och Jonas Pettersson intervju, 2011-12-05). 

Det framkom under intervjuerna att det ändå förmodligen förekommer att lantmätare fördelar 

rättigheter eftersom det är ett enklare förfarande, eller att förrättningslantmätaren inte förstår 

skillnaden mellan verkan på servitut och fördelning av servitut när en förmån byter fastighet. 

Jonas Pettersson berättar vidare att begreppen inte alltid används rätt i förrättningsakten, men 

att rättsverkan är densamma. 

4.3.3 Lagrumsguiden, resultatet från litteraturstudien 

Syftet med lagrumsguiden för hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildning har 

framgått och den har mottagits positivt av de som har intervjuats. Att snabbt, smidigt och 

översiktligt hitta lagstöd kan vara till hjälp, och det ansåg samtliga är en styrka med guiden. 

För vissa kan en lagrumsguide med all sannolikhet vara till stor hjälp i början av sitt arbete 

som lantmätare, särskilt för de som inte har läst så mycket juridik (Eric Norén, intervju, 2011-

12-01). Lars Lindberg (intervju, 2011-12-05) skulle för egen räkning gärna använda sig av 

lagrumsguiden. Även för blivande lantmätare under utbildning, som till exempel läser 

Lantmäteriets förrättningslantmätarprogram, skulle Lars gärna delge den skapade guiden. 

Jonas Pettersson (intervju, 2011-12-05) tycker att vid tvistiga förrättningar skulle det kunna 

vara ett hjälpmedel för att på ett överskådligt sätt snabbt se vilken paragraf som gäller. 

 

Förslag på förbättringar till lagrumsguiden har under intervjuerna framkommit; att ändra i 

FBL 7:13 – att ett avtalsservitut efter yrkande av sakägaren kan förordnas i förrättningen, och 

att lagrummen JB 7:28 och 7:30 mycket sällan tillämpas och ansågs vara överflödiga.  

Synpunkterna har tagits hänsyn till och justerats i den lagrumsguide som nu finns 

representerad i uppsatsens resultat (Fig. 2).   
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5. Diskussion 

I det här avsnittet följer en diskussion om resultaten av litteraturstudien, fallstudien och 

intervjustudien. Fokus ligger på att diskutera hur verkan på befintliga servitut vid 

fastighetsbildning praktiseras i jämförelse med hur det sker i teorin, det vill säga en diskussion 

om vad som framkommit i fallstudien och intervjustudien i jämförelse med resultatet från 

litteraturstudien. 

5.1 Diskussion om resultatet 

Litteraturstudien (kapitel 3) resulterade i en lagrumsguide (avsnitt 4.1, Fig. 2) som innehåller 

de paragrafer som är tillämpliga på servitutshantering vid olika fastighetsbildningsåtgärder. 

Förhoppningen är att lagrumsguiden ska ge en snabb översiktlig bild av samtliga paragrafer 

som är relevanta för servitutshanteringen vid respektive fastighetsbildningsåtgärd, med 

sammanfattad innebörd av varje lagrum. För att ge ytterligare en översikt av vad lagrummen 

används till skapades Tabell 1 med information om vilka typer av fastighetsbildningsåtgärder 

och vilka typer av servitut som är kopplade till varje lagrum. En djupare insikt i lagrummen 

gavs i Tabell 2, med ingående beskrivning av lagrumsinnehållet. Samtliga delar i resultatet 

från litteraturstudien finns beskrivna i juridisk litteratur, men en sammanställning saknas 

enligt våra efterforskningar. Lagrumsguiden fick efter intervjustudien några smärre 

justeringar, genom att den anpassades efter förrättningslantmätarnas synpunkter.  

 

I fallstudien (avsnitt 4.2) studerades sex exempel på förrättningar som utförts av 

lantmäterimyndigheter runt om i Sverige. I beskrivningen i förrättningsakten redogörs alltid 

för vilka servitut som påverkats och hur de påverkats. I protokollet däremot, framgår det inte 

alltid vad som praktiskt skett med servituten. Eric Norén vid Lantmäteriet i Uppsala berättade 

under intervjun (2012-12-01) att motivering av servitutspåverkan kan utelämnas om det är 

uppenbart vad som gäller.  

 

I förrättningarna som studerades i fallstudien fick vi bekanta oss med olika begrepp som alla 

beskriver någon typ av verkan på servitut: ”förordnande av servitut”, ”verkan på servitut” och 

”fördelning av servitut”. När vi vid intervjun ställde frågan vad respektive begrepp betyder 

fick vi skilda tolkningar, vilket tyder på att det ibland råder tvivel om vad som gäller. Även 
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Jonas Pettersson (intervju, 2011-12-05) tror att vissa lantmätare har svårigheter med att förstå 

begreppen. Begreppsmässig skillnad påverkar inte det juridiska men det är ändå felaktigt i 

förrättningarna. I fallstudie nummer tre har ett av servituten fördelats enligt aktbilagans 

beskrivning, Figur 8 och 9. Enligt Lantmäteriets handbok (Lantmäteriet, u.å) kan fördelat 

servitut inte göras på tjänande fastighet, vilket har gjorts i detta fall. Enligt handboken får 

verkan på servitut göras för härskande fastighet, det torde vara det rätta benämningen i det här 

sammanhanget. Misstag som detta skulle eventuellt kunna undvikas och förtydligas genom att 

ange lagstöd i förrättningsbeslut.  

 

Fallstudien visar att det är svårt att utreda vilka lagrum som tillämpas på servitutshanteringen 

vid fastighetsbildning, eftersom lantmätarna sällan anger lagrumshänvisningar i protokollen. 

Det finns inga krav på lagrumshänvisningar från lantmäterimyndighetens sida (intervjuer 

2011-12-01 och 2011-12-05). Det beror sannolikt på att lagen inte kräver någon motivering 

när det anses vara uppenbart hur servitutet har behandlats. I intervjuer med 

förrättningslantmätarna framkom att de ofta vet hur de ska hantera servitutet praktiskt, men att 

de inte alltid är säkra på vilka lagrum som de faktiskt stödjer sitt beslut på. Samtliga 

intervjuade lantmätare berättade att kunskapsnivån i ämnet inom Lantmäteriet varierar, 

beroende på vilken bakgrund, utbildning och erfarenhet personerna har. De menar på att en 

lagrumsguide som den vi skapat kan vara till användning både i utbildningssyfte och för 

yrkesverksamma, för att snabbt kunna orientera sig till aktuella lagrum. 

 

Som det beskrevs i metodavsnittet handlar juridiken till stor del om att tolka lagen, och som så 

ofta inom juridiken finns huvudregler och undantag. De lagrummen som behandlar hur 

servitut påverkas vid fastighetsbildning ger ett visst utrymme till flexibilitet – slutkontentan är 

att det finns många möjliga utvägar för servitutets giltighet efter fastighetsbildningen.  –Ett  

problem som förrättningslantmätaren ställs inför vid servitutshanteringen är att belastningen 

av ett servitut inte får öka till följd av fastighetsbildningen. Huruvida belastningen anses öka 

eller inte är en tolkningsfråga som inte alltid är helt enkel. Enligt Nilsson och Sjödin (2003) 

innebär regeln (JB 14:11) att belastningen inte får öka jämfört med vad som avsågs i 

upplåtelsen, och med hänsyn till normal samhällsutveckling. Rättsfall har visat att 

bedömningen kan vara invecklad, se t.ex. Svea Hovr., avd.15, 1979-05-22 DB 48, Svea Hovr., 

avd 14, 1982-10-14 UÖ 35 eller NJA II 1982 s. 69. Om servitutet inte kan fördelas eller 
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förordnas utan att belastningen ökar måste servitutet upphävas och ett nytt servitut bildas 

(Nisson & Sjödin, 2003).  

 

Vi anser att undersökningen av litteraturen är viktig för att ge en översiktlig bild av hur 

hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildning ska göras enligt lagen. Även fallstudien 

och intervjustudien har varit oumbärliga för att ge en god inblick i hur hanteringen tillämpas i 

praktiken. Totalt sett anser vi att examensarbetet kompletterar och berikar den forskning som 

tidigare har skett.  

5.2 Diskussion om metodval 

Fallstudier är lämpliga för att undersöka komplicerade utredningar som den här, där vi 

försöker förstå hur systemet fungerar. Att fallstudien granskar verkliga fall och ger en djup 

förståelse för de utvalda förrättningarna, är en fördel för resultatet (Punsch, 2005). 

Intervjustudien gav en personlig och verklig inblick i förrättningslantmätarnas arbete, speciellt 

i frågan om verkan på befintliga servitut vid fastighetsbildning. Intervjuerna var till hjälp för 

tolkning av fallstudien, för en insyn i hur det praktiska arbetet går till, och för att förstå hur 

bekanta lantmätarna är med aktuella lagrum. Valet av intervjupersoner skedde genom att 

kontakta lantmäterikontor som i sin tur valde vem på kontoret vi fick intervjua. Valet föll 

delvis på de personer som hade mycket kunskap i ämnet, men även på förrättningslantmätare 

med relativt nyvunnen kunskap. Variationen av kunskap hos intervjupersonerna torde ge en 

bredare och mer generell bild av verkligheten än om urvalet hade fallit på personer med lika 

kunskapsnivå. 

 

Vi har övervägt att undersökningen ger en smal verklighetsbild och resultatet hade eventuellt 

blivit annorlunda om urvalet föll på andra förrättningar än de utvalda fallen, vilket kan 

uppfattas som en svaghet. En fallstudie med fler studieobjekt ger förstås en mer representativ 

bild av verkligheten, men kan vara en alltför tidskrävande metod (Trost, 2007). Ett alternativ 

eller en kompletterande metod till intervjuer hade kunnat vara enkäter, som innebär att frågor 

med eller utan svarsalternativ skickas ut via e-post. En enkätundersökning är en metod som 

tillåter ett större urval, men ger inte lika djupgående svar (Trost, 2007). I vårt fall skulle 

enkäterna kunna lämnats till yrkesverksamma inom lantmäteri. Fördelen med en 

enkätundersökning skulle vara att få en generell uppfattning om hur lantmäterimyndigheterna 
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tillämpar och tolkar lagen, eftersom den når ut till många. En nackdel med 

enkätundersökningar kan vara, förutom de ytliga svaren, att vi i förväg inte vet hur många 

som kommer besvara enkäten och inte heller hur lång tid det tar (jmf. Trost, 2007). Vid 

fallstudien och intervjustudien har vi full kontroll över att undersökningen blir genomförd på 

hela urvalet. En enkätundersökning hade sannolikt inte gett lika grundlig inblick i 

förrättningslantmätarnas arbete, som det gjorde vid intervjustudien och därför anser vi ändå 

att intervjuer var mest lämpliga för vår studie.  

 

Det finns således flera alternativa metoder att genomföra studien på. Tid och kostnad 

begränsar möjligheterna, och det är upp till forskaren att välja den mest lämpade metoden 

med hänsyn till de förutsättningar som finns (Trost, 2007). Vi anser att våra tre metoder 

sammantaget presenterar en bred bild av hur befintliga servitut påverkas vid 

fastighetsbildning, både i teorin och i praktiken. 
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6. Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

I vår frågeställning ställde vi två delfrågor: (1) Hur påverkas befintliga servitut vid 

fastighetsbildning enligt svensk lag och (2) Hur påverkas befintliga servitut vid fastighetsbildning 

i praktiken.  

 

Som svar på den första delfrågan har det i studien framkommit att regler om hur befintliga servitut 

påverkas vid olika former av fastighetsbildning finns i Jordabalken och Fastighetsbildningslagen, 

och det är viktigt att förstå kopplingar och skillnader mellan de två regelverken för att förstå 

ämnet. Lagrummen som behandlar hur rättigheter påverkas vid fastighetsbildning ger ett visst 

utrymme till anpassning, och påföljden för ett servitut kan variera. Studien visar tydligt att det 

finns många möjliga utvägar för rättigheters giltighet efter en fastighetsbildning. 

 

Den andra delfrågan har besvarats med hjälp av fallstudien och intervjustudien som visar att 

beredning av befintliga servitut sällan vållar praktiska problem eftersom riktlinjer för hur servitut 

ska beredas finns att tillgå internt på Lantmäteriet. Det har dock visat sig att den framtagna 

Lagrumsguide för hantering av befintliga servitut vid fastighetsbildning kan komma till 

användning både i yrke och i utbildning, eftersom lantmätarna inte alltid är säkra på vilka 

paragrafer de stöder sitt beslut på.  

 

Inom ämnesområdet finns flera förslag till fortsatta studier som kan leda forskningen framåt. Till 

exempel har förekomsten av onyttiga servitut visat sig vara omfattande. En vidare studie om vilka 

de onyttiga servituten är och hur problemet kan avhjälpas är intressant. Ett annat förslag är att 

utreda hur det går till när fastighetsbestämning av ett servitut sker, då parter är oense om 

omfattningen/placeringen/innebörden av servitutet och begär just fastighetsbestämning av 

servitut.  

 

Fastighetsbildning och servitut förekommer även i övriga världen, men former och rutiner varierar 

från land till land. Medan Sverige och många andra industriländer har ett väl utvecklat system för 

fastighetsbildning, är dåliga rutiner och avsaknad av regler ett faktum i många utvecklingsländer 

(Törhönen, 2004). Detta leder till osäkra ägandeförhållanden och rättigheter (Ekbäck, 2009). En 

jämförelse av servitut och fastighetsbildning internationellt kan också vara av intresse för fortsatta 

studier.   
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

– verkan på befintliga servitut vid fastighetsbildning 

Datum för intervjun:  

Namn:  

Yrke:  

Arbetsplats, ort:  

Hur många år har du varit yrkesverksam som lantmätare?   

Rutiner för servitutshantering vid förrättningar  

1. Hur många förrättningar i snitt utför du under ett år?  

2. Av de förrättningar du utför, i hur många av dessa måste hänsyn tas till ett 

befintligt servitut?  

3. I vilken typ av fastighetsbildningsåtgärd är det vanligast att servitut behandlas?  

4. Står det i ansökan hur servitutet ska hanteras eller behöver ansökan vanligtvis 

kompletteras i den frågan? 

5. Är det ofta du behöver utreda omständigheter kring ett servitut? 

6. Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga med ett befintligt servitut? 

7. Hur hanterar du ett avtalsservitut jämfört med ett officialservitut? 

8. Har det betydelse för din hantering om det är ett olokaliserat respektive 

lokaliserat servitut? 

9. Hur hanteras så kallade onyttiga servitut? 

10. Förklara följande servitutsverkningar, vad betyder begreppen: 

Förordande av servitut 

Fördelning av servitut 

Verkan på servitut 
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Rutiner med lagboken 

11. Använder du dig av lagboken för behandlingen av servitut? 

12. Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som är tillämpliga vid 

behandling av befintliga servitut? 

13. Upplever du några brister i lagstiftningen? 

14. I ditt förrättningsbeslut, hänvisar du till paragrafer i lagboken som rör servitut? 

15. Vid fördelning, förändring eller förordning av servitut, förekommer det då risk 

för att rättigheten belastas mer än vad upplåtelsen innebar?  

16. Om ja, hur löser du detta? 

Lagrumsguiden 

Bifogat finner ni en ”lathund” för behandling av olika typer av servitut, som vi 

tagit fram med lagstöd. Studera den gärna ett par minuter innan ni besvarar 

frågorna. 

17. Har du några frågor om lathunden? 

18. Förstår du tanken och syftet med en sådan här lathund? 

19. Känner du dig bekant med de paragrafer som nämns i lathunden? 

20. Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt eller någon annans arbete på 

kontoret? 

21. Kan den vara bra i utbildningssyfte för nya lantmätare? 

22. Har du tips på andra förbättringar? 
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Bilaga 4 

Datum för intervjun: 2011-12-01 

Namn: Eric Norén  

Yrke: Förrättningslantmätare 

Arbetsplats, ort: Lantmäteriet, Uppsala 

Hur många år har du varit yrkesverksam som lantmätare? Drygt ett år 

Rutiner för servitutshantering vid förrättningar  

1. Hur många förrättningar i snitt utför du under ett år?  

Ca 50-60 st.  

2. Av de förrättningar du utför, i hur många av dessa måste hänsyn tas till ett 

befintligt servitut? 

 I alla förrättningar. Det ligger servitut på alla fastigheter mer eller mindre 

3. I vilken typ av fastighetsbildningsåtgärd är det vanligast att servitut behandlas? 

Avstyckning och reglering 

4. Står det i ansökan hur servitutet ska hanteras eller behöver ansökan vanligtvis 

kompletteras i den frågan? 

Överlag står det sällan hur de ska hanteras i ansökan om fastighetsbildningsåtgärden. 

Officialservitut, de bereder vi själva, det kräver inget yrkande. Utan det är mest när 

man gör fastighetsregleringar med avtalsservitut, de faller ju om ingen yrkar på att de 

ska förordnas. Det är främst de stora aktörerna, de skriver i sin överenskommelse att 

inom det här området kan det finnas servitut och nyttjanderätter som ska förordnas 

men privatpersoner tänker inte på sånt. I avstyckningsfall behöver de inte komplettera 

ansökan för där kan vi utreda, de syns oftast var de ligger på kartan. Då kan man i 

avstyckningen direkt intyga bort dem utan yrkande, men i fastighetsreglering måste 

sökande kontaktas och yrka på om det ska förordnas. Det gör de oftast. Om inte de 

yrkar på förordnande måste vi kontakta servitutsinnehavaren som då blir sakägare i 

förrättningen, men det brukar man vilja undvika. 

5. Är det ofta du behöver utreda omständigheter kring ett servitut? 

Vi utreder alla servitut. Måste gå igenom alla och titta vart de ligger vid varje 

förrättning. För att veta om det belastar det aktuella området som det ska hända något 

med. 

6. Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga med ett befintligt servitut? 
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Ja, vi har en egen handledning för hur man bereder rättigheter, hur man ska sätta det i 

”Trossen” om det ska vara ”verkan på” i Trossen eller ”förordnande av”. 

Handledningen ger inget lagstöd. Den är kopplad till lagen men Trossen kan kalla det 

annat än vad lagen gör.  

7. Hur hanterar du ett avtalsservitut jämfört med ett officialservitut? 

Officialservitut är lättare att utreda för de har kartor. Många avtalsservitut har inga 

kartor, på 70/80-talet sparades bara avtalet inte kartan, de gallrades bort. Det blir lite 

jobb med att hitta vad de menar. De flesta har kartan. Nu scannar man nya servitut 

direkt hos IM och kan få fram dem genom att klicka direkt i fastighetsregistret. 

8. Har det betydelse för din hantering om det är ett olokaliserat respektive 

lokaliserat servitut? 

Ja… Olokaliserade är faktiskt lokaliserade till marken. Måste göra samma sak där att 

ta reda på var det ligger. I lathunden ser man inte vad som gäller, bara vad man ska 

göra. Utifrån den ska man veta redan vad som ska hända eller vart det faktiskt ligger. 

Olokaliserade flyter ut om man reglerar in det i något. Det är oftast den frångående 

fastigheten man tittar på, vilka rättigheter som belastar den eller är till förmån för den 

delen. Den fastighet som tar emot, där ligger ju allting kvar. Ligger det ett olokaliserat 

på avstående fastighet bör man ta reda på var det är faktiskt lokaliserat. Man får ringa 

och prata med sakägaren om man inte ser av avtalet vad som gäller. Ofta vet inte 

ägaren av fastigheten, de kanske har köpt fastigheten långt efter att rättigheten blev 

upplåten. Det är ett detektivarbete ibland.  

9. Hur hanteras så kallade onyttiga servitut? 

Vi kan inte ta bort dem hur som helst. Lantmäteriet kan inte själva plocka bort 

avtalsservitut och inte heller officialservitut. Om man kan se att de belastar ett område 

som avstyckas eller regleras måste de förordnas. Vid reglering och den som har sökt 

inte vill förordna eller att de säger att de inte vet vad det är för någonting så kan det ju 

inte förordnas. Då faller det i bara den delen man reglerar bort. Men de ligger kvar 

fortfarande på de andra fastigheterna. Kan säga till dem att om det här är borta så kan 

ni avtala bort det. Då måste man skicka till inskrivningsmyndigheten att det här 

servitutet upphör att nu att gälla och som de måste skriva under. Det är bara i såna fall 

bara när man slår ihop härskande och tjänande fastighet så det automatiskt faller, 

annars har vi ingen befogenhet att ta bort det. Därför ligger det många såna kvar. Kan 

finnas väldigt många sådana villaservitut t.ex. på kommunens stora slaskfastighet och 
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att dessa oftast spelat ut sin roll när det blivit planlagt. Stor kostnad att gå igenom alla, 

hade gärna tagit bort dem. Måste ju titta på alla servitut eftersom vi har 

utredningsansvar. 

10. Förklara följande servitutsverkningar, vad betyder begreppen: 

Förordande av servitut 

För avtalsservitut när någon yrkar på att de ska förordnas. Eftersom de faller 

automatiskt enlig 5:33a. 

 

Fördelning av servitut 

Kan göras ibland, kanske görs lättviktigt ibland. Exempel halvstor fastighet med två 

hus på och när servitutet bildades eller avtalades fanns båda husen, då kan man fördela 

för då kan man ju fördela för att man kan anta att man har tänkt att båda husen kör från 

den. Har man en stor fastighet och styckar av en bit för nybyggnation då kan man ej 

fördela p.g.a. blir det ökad belastning och får göra ett nytt servitut. Det görs säkert 

fördelningar när man inte kan det, det är enklare.  

 

Verkan på servitut 

Förrättningen har en verkan på servitutet i fråga. Officialservitut är det nästan alltid 

”verkan på”. Förrättningen leder till att servitutet ska bara belasta den en eller den 

andra eller ingen alls. 

Rutiner med lagboken 

11. Använder du dig av lagboken för behandlingen av servitut? 

Sällan, ibland kanske man får läsa. 

12. Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som är tillämpliga vid 

behandling av befintliga servitut? 

Det är väl den här 7:29 och 7:27 i JB. Jag har lite koll på servituten, har skrivit exjobb 

om det. 

13. Upplever du några brister i lagstiftningen? 

Vid behandling av servitut. Nä, jag vet inte. Man ska skydda deras intressen, de som 

har rätten och det görs ju oftast. Har varit diskussioner kring fastighetsreglering, när 

man gör regleringar istället för sammanläggning, för att slippa stämpelskatten. Finns 

en risk att man missar rättigheter för att rättigheter faller vid reglering, det kräver 
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större krav på lantmätaren att göra en utredning. Gäller avtalsservitut officialservitut 

hänger ju med. Kanske där det kan finnas behov av ändring.  

14. I ditt förrättningsbeslut, hänvisar du till paragrafer i lagboken som rör servitut? 

Vid nybildande av servitut måste vi hänvisa till att det är av väsentlig betydelse, men 

det är många som inte gör det. Nä, inte vid vanliga förordnanden eller verkan på eller 

servitut. Motivering kan utelämnas om det anses uppenbart. Oftast är det uppenbart att 

den här vägen ligger där och här går avstyckningen, den behöver inte intygas bort eller 

inte ska förordnas. Jag hänvisar bara till 3 kap. och 5 kap., man bör säga nåt om det är 

lämpligt eller inte. Jag skulle gärna skriva mer lagrum men blir så byråkratiskt och det 

ska ju skrivas förståeligt. Man får ladda med mer paragrafer i tvångsfall.  

15. Vid fördelning, förändring eller förordning av servitut, förekommer det då risk 

för att rättigheten belastas mer än vad upplåtelsen innebar?  

Ja vid fördelning finns det risk.  

16. Om ja, hur löser du detta? 

Då får man bilda ett nytt servitut. Det har inte förekommit ofta. 

Lagrumsguiden 

Bifogat finner ni en ”lathund” för behandling av olika typer av servitut, som vi 

tagit fram med lagstöd. Studera den gärna ett par minuter innan ni besvarar 

frågorna. 

17. Har du några frågor om lathunden? 

Om det är ett avtalsservitut får lantmäteriet förordna rättighet att rättigheten ska 

tillhöra båda efter yrkande, officialservitut blir aldrig något förordnande utan alltid 

verkan på. 

18. Förstår du tanken och syftet med en sådan här lathund? 

Ja, det kan vara smidigt för att snabbt hitta lagtexten ibland, gjorde det när man 

pluggade. I arbetet lär man sig och vet man vad som händer men inte alltid den exakta 

hänvisningen. 

19. Känner du dig bekant med de paragrafer som nämns i lathunden? 

Hyfsat.  

20. Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt eller någon annans arbete på 

kontoret? 
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Det beror nog på vem man frågar, det skulle underlätta för många nya. Det beror 

mycket på vad man har för bakgrund. Vissa har inte läst lika mycket juridik som 

andra. Där är det nog välkommet med ett snabbt sätt att hitta. 

21. Kan den vara bra i utbildningssyfte för nya lantmätare? 

I förrättningslantmätarprogrammet kanske, där har alla olika bakgrund.  

22. Har du tips på andra förbättringar? 

Det är främst avstyckningar och regleringar som vi gör mest. Även en del klyvningar. 

Den ser väl fin ut. 7:30 har jag inte tänkt på så ofta och 7:28 har jag aldrig varit i 

kontakt med. Kan ju lägga till att det att aldrig blir förordnande vid officialservitut, då 

blir det verkan på i FBL 7:12. 
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Bilaga 5 

Datum för intervjun: 2011-12-05 

Namn: Jonas Pettersson  

Yrke: Förrättningslantmätare 

Arbetsplats, ort: Lantmäteriet, Gävle 

Hur många år har du varit yrkesverksam som lantmätare?  Drygt 6 år 

Rutiner för servitut vid förrättningar  

1. Hur många förrättningar i snitt utför du under ett år?  

Jag jobbar med en del stora förrättningar, men det är blandat. Det blir inte lika många 

som om man jobbar med mindre ärenden, men det blir ca 25-30 st. per år.  

2. Av de förrättningar du utför, i hur många av dessa måste hänsyn tas till ett 

befintligt servitut? 

Inte i varje förrättning, det kanske är i hälften som man gör något åt servituten, aktivt. 

Sen kan det vara så att de påverkas av en förrättningsåtgärd fast man inte gör 

någonting aktivt. Det kanske är i drygt hälften som det händer något överhuvudtaget 

med servituten. Betydligt oftare man behöver utreda något om servitut, nästan i alla 

ärenden där man gör fastighetsbildningsåtgärd. 

3. I vilken typ av fastighetsbildningsåtgärd är det vanligast att servitut behandlas? 

Fastighetsregleringar. 

4. Står det i ansökan hur servitutet ska hanteras eller behöver ansökan vanligtvis 

kompletteras i den frågan? 

Ibland står det i ansökan hur de vill göra med servitutet. Kan behöva ett 

kompletterande yrkande men det behöver inte vara skriftligt. Det finns inget formellt 

krav på att det måste vara skriftligt, utan det räcker med muntligt yrkande som man 

noterar i ett dagboksblad. Men det måste gå att härleda på något sätt. Om det blir ett 

servitut på en annan fastighet också måste det vara skriftligt, det blir då en ny 

fastighetsbildningsåtgärd - en fastighetsreglering kompletterande. 

5. Är det ofta du behöver utreda omständigheter kring ett servitut? 

Beror på vad man menar med att utreda. Det finns ju olika typer av servitut, 

avtalsservitut kräver mer utredning eftersom de finns inte registrerade på 

registerkartan så att man kan inte se lokaliseringen på marken och man kan heller inte 

gå in i tidigare förrättningsakter för att se. Då måste man antingen fråga de som berörs 
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av servitutet eller så får man beställa från riksarkivet eller använda 

uteslutningsmetoden – ibland behöver man inte fullständigt utreda utan det räcker att 

konstatera att det här servitutet kan inte beröras i det här området.  

6. Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga med ett befintligt servitut? 

Jo så är det ju, det följer ju av lagreglerna vad det är man ska göra. Vi har handböcker 

som styr hur vi ska skriva i besluten, ändamål om det påverkas av förrättningen per 

automatik eller om vi aktivt gör någonting så har vi olika rubriker för hur servitutet 

bereds. Det är ganska styrt hur vi ska skriva. Förtydligande i de här handböckerna av 

vad som gäller i lagen. 

7. Hur hanterar du ett avtalsservitut jämfört med ett officialservitut? 

Det är ju olika lagregler som gäller för hur de påverkas vid en förrättning. 

8. Har det betydelse för din hantering om det är ett olokaliserat respektive 

lokaliserat servitut? 

Så är det ju. Om det är olokaliserat måste man ta ställning till om området ska fortsätta 

belastas eller till fortsatt förmån efter förrättningen, om det ska gälla för det området 

eller inte. Får ha en dialog med de som berörs av servitutet, om det är meningen att det 

ska fortsätta gälla för området eller inte. 

9. Hur hanteras så kallade onyttiga servitut? 

Ja de hanteras precis som alla andra servitut. Det är ingen skillnad. Så länge det inte är 

ansökt om upphävande då betraktar vi dem, de behandlas precis som alla andra 

servitut. Det kan vara så att det är lättare att upphäva ett sånt servitut om någon 

ansöker om upphävande för då kan man konstatera att det här är tillgodosett på annat 

sätt så därför behöver inte det här servitutet vara kvar som en belastning tex. Så då är 

det enklare att få det upphävt tvångsmässigt om de inte är överens. Men det faller inte 

per automatik bara för att de inte har hävdats inom en viss tid.  

Författarna: Gör ni någon indikation mot sakägarna/fastighetsägarna? 

Jonas: Ja, vid anläggningsförrättningar. Tex. om de har utfartsservitut på en annan 

fastighet och sen bildar man en gemensamhetsanläggning för utfart då brukar jag 

föreslå att vi kan passa på att upphäva de här utfartsservitutet i den del de berörs av 

gemensamhetsanläggningen. Då tar man det som ett yrkande om att det ska upphävas, 

med villkor om att fastighetsbildningsbeslutet att upphäva gäller under förutsättning 

att gemensamhetsanläggningsbeslutet vinner laga kraft.  

10. Förklara följande servitutsverkningar, vad betyder begreppen: 
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Förordande av servitut 

För avtalsrättigheter, grundreglerna där är att en avtalsrättighet gäller enbart i den 

belastade fastighetsindividen och är då att betrakta som en typ av olokaliserad rättighet 

kan man säga. Vid fastighetsreglering, när det redan finns två befintliga fastigheter 

och överför mark mellan dem, då tycker lagstiftningen säger att registret ska vara 

intakt för båda fastigheterna. Så är det här området som överförs belastat med en 

rättighet som ska gälla i den andra fastigheten också då måste man förordna att den här 

rättigheten ska fortsätta gälla i den överförda marken, men bara om man har ett 

yrkande. Du får aldrig göra ett förordnande självständigt, självmant från 

lantmäterimyndighetens sida även om hela den belastade fastigheten skulle överföras 

till en annan fastighet. Yrkande ska finnas från någon. Om förordnande inte görs är 

rättighetshavaren sakägare och har därmed också besvärsrätt. Man ska aldrig göra ett 

förordnande för att vara på den säkra sidan. Grundregeln är att rättigheter ska falla vid 

reglering.  

Författaren: Kan det nån gång hända att du förordnar ett officialservitut?  

Nä, det tror inte att man kan göra det. Grundregeln i FBL är att en rättighet alltid följer 

marken, en officialrättighet, så därför behöver man inte göra ett förordnande utan det 

blir en verkan på. Blir bara förordande när det gäller avtalsrättigheter eller 

nyttjanderätter. Så som jag förstår det behöver inte ett officialservitut förordnas det 

finns andra regler som tar över. 

 

Fördelning av servitut 

Verkan på och fördelat, det är ju ganska liten skillnad mellan de två egentligen. 

Fördelande av servitut används oftast om det blir ytterligare en förmånsfastighet eller 

att man byter förmånsfastighet på något sätt. Det kan vara att du har en utfartsväg för 

en fastighet över en större fastighet och så styckar man av en ny bostadsfastighet som 

också behöver använda den här vägen i samma läge då är det ingen följd av 

förrättningen att det blir en ny belastning utan jag måste se till att den här fastigheten 

får den här rättigheten. Det får bara ske under förutsättning att den som är belastad 

fastighet inte får en utökad belastning. Jag konstaterar att det blir ingen ökad 

belastning i praktiken därför kan jag göra en fördelning. Inte så vanligt att man gör 

fördelning. Det är många som inte riktigt förstår det här tror jag. Jag ser ganska ofta i 
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förrättningsakter att det står "fördelat servitut", fast det egentligen borde stå "verkan 

på".. Bara för att det är förmånen som byter fastighet innebär det inte att det ska vara 

ett fördelat servitut. Det kan vara att samma fastighet regleras till en annan fast 

området ligger kvar där det blir en ny registerbeteckning då ska det inte vara 

fördelning då ska det vara verkan på. Har ingen juridisk betydelse men 

begreppsmässigt blir det lite tokigt.  

 

Verkan på servitut 

Ren följd av att du gör något annat med fastighetsindelningen, det blir bara en 

påverkan alltså är det på det här sättet istället det blir en annan förmånsfastighet och en 

annan lastfastighet för att du gör en annan fastighetsbildningsåtgärd. 

Författarna: Har det med yrkande att göra? 

Nä, det föranleds aldrig av ett yrkande utan det föranleds av en annan 

fastighetsbildningsåtgärd. Officialrättigheter följer med marken per automatik. En 

rättighet kan upphöra att gälla som en följd av en förrättning, då blir det verkan på och 

avregistrering. Ingen kan påverka att den försvinner. Upphävd rättighet är enbart när 

vi tar ett aktivt beslut om upphävning.  

Rutiner med lagboken 

11. Använder du dig av lagboken för behandlingen av servitut? 

Ja, ibland så tittar jag på vissa saker men det är oftast för att hänvisa till rätt paragraf. 

Vi har ju handböcker som är utförliga för hur vi ska tillämpa lagstiftningen, så har vi 

paragrafen och hur den ska tillämpas med hänvisning till olika rättsfall. Det är oftast i 

handböckerna vi läser, men de är en tillämpning av lagstiftningen. 

12. Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som är tillämpliga vid 

behandling av befintliga servitut? 

A jag vet ungefär var jag ska leta om jag ska läsa på lite extra. 

13. Upplever du några brister i lagstiftningen när det gäller behandling av servitut? 

(Paus) Nä det tycker jag inte. Då är det rent handläggningstekniskt i 

registerlagstiftningen. IM är ansvarig för inskrivning av avtalsrättigheter, Lantmäteriet 

för inskrivning av officialrättigheter. IM skriver endast in i belastningsfastigheten. Vi 

registrerar både förmånsfastighet och belastningsfastighet. Kommunikation krävs 

mellan Lantmäteriet och IM för att det ska uppdateras – det är en brist i lagstiftningen 

inom lagen om fastighetsregister eller förordningen. Det byggs in massor med fel i 
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registret. Avisering måste skrivas på rätt sätt, ta med rätt saker. Nu håller man på att 

utarbeta en ny lagringsmiljö för fastighetsregister. 

14. I ditt förrättningsbeslut, hänvisar du till paragrafer i lagboken som rör servitut? 

Ja, vid nybildning ska en prövning göras om servituten uppfyller väsentlighetskraven i 

7:1 FBL, då brukar jag hänvisa till den paragrafen, men om det bara är en verkan på 

eller en fördelning ska det inte vara med i beslutet, det är ju en följd av förrättningen. 

Vid förordnande enligt FBL 7:13 ska det göras en lämplighetsprövning, att det inte 

motverkar syftet.  

15. Vid fördelning, förändring eller förordning av servitut, förekommer det då risk 

för att rättigheten belastas mer än vad upplåtelsen innebar?  

Nä det får den inte göra om det är en fördelning.  

16. Om ja, hur löser du detta? 

Då måste jag göra en ändring av servitut genom fastighetsreglering. Så att den 

belastade fastigheten blir sakägare också. 

Lagrumsguiden 

Bifogat finner ni en ”lathund” för behandling av olika typer av servitut, som vi 

tagit fram med lagstöd. Studera den gärna ett par minuter innan ni besvarar 

frågorna. 

17. Har du några frågor om lathunden? 

Ganska ovanligt att man gör som i 7:12. Kanske om en hel fastighet överförs. 

18. Förstår du tanken och syftet med en sådan här lathund? 

Ja, jorå det förstår jag, man får en överblick. Paragraferna i JB är jag inte så hemma 

på, vilken paragraf som verkligen styr. Det är mer 2:5 som man inriktar sig på.  

19. Känner du dig bekant med de paragrafer som nämns i lathunden? 

Kanske inte 7:28, just när man gör en fördelning gör man ju i praktiken bedömningen 

att det inte är någon förändrande användning, nyttjande av servitutet och då utgår inga 

ersättningar.   

20. Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt eller någon annans arbete på 

kontoret? 

Ja absolut visst skulle det kunna vara det. Mer på det teoretiska. Vi har också en 

lathund men som men som mer går in på hur det görs handläggningstekniskt. Det här 

kan komma till användning i en tvistig förrättning eller fastighetsbestämning. Om man 

har gjort verkan på, men det inte ska vara verkan på, då skulle man kunna gå in och 
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läsa exakt vad som sägs i de olika delarna. När det är mer tvistigt då är man inne och 

läser, vill kunna motivera beslutet.  

21. Kan den vara bra i utbildningssyfte för nya lantmätare? 

Ja visst är det så.  

22. Har du tips på andra förbättringar? 

Nej men jag tycker det här är tydligt. Kan lägga till i 7:13 att det är efter yrkande.  
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Bilaga 6 

Datum för intervjun: 2011-12-05 

Namn: Lars Lindberg 

Yrke: Förrättningslantmätare 

Arbetsplats, ort: Lantmäteriet, Gävle 

Hur många år har du varit yrkesverksam som lantmätare?  Drygt ett år, tre år på 

Lantmäteriet 

Rutiner för servitutshantering vid förrättningar  

1. Hur många förrättningar i snitt utför du under ett år?  

20-30 st 

2. Av de förrättningar du utför, i hur många av dessa måste hänsyn tas till ett 

befintligt servitut?  

Det är väldigt vanligt. I majoriteten av förrättningarna. 

3. I vilken typ av fastighetsbildningsåtgärd är det vanligast att servitut behandlas? 

Fastighetsreglering och annars avstyckningar av den anledningen att vi handlägger fler 

fastighetsregleringar. 

4. Står det i ansökan hur servitutet ska hanteras eller behöver ansökan vanligtvis 

kompletteras i den frågan?  

Det står sällan. Det är när skogsbolagen ansöker om förrättningar, då är det oftast så 

att de har en standardansökan och i den står det ofta att om det finns rättigheter inom 

området som överförs till en annan fastighet så ska de behandlas i förrättningen. Får 

ofta komplettera lite grann när det gäller privatpersoner. 

5. Är det ofta du behöver utreda omständigheter kring ett servitut? 

Det krävs lite utredningar. Det är avtalsrättigheterna som är de som kräver mest 

utredning för att ta reda på var de gäller någonstans, vart de är lokaliserade. Det är ett 

dilemma.  

6. Har ni särskilda riktlinjer på hur ni ska gå tillväga med ett befintligt servitut? 

Det finns, vi har handledningar (ett par lathundar). De är som ett flödesschema lite 

grann, och vad som gäller vid avstyckning, fastighetsreglering och så finns det case 

om vad som händer med de olika fastigheterna och så står det längst till höger om vi 

ska avisera eller inte till inskrivningsmyndigheten osv. En praktisk handledning. Den 

bygger på laghänvisningar men de anges inte, i någon större omfattning. 
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7. Hur hanterar du ett avtalsservitut jämfört med ett officialservitut? 

Kör jag fast i ett officialservitut går jag också in i handledningen, där får jag ett svar (i 

högermarginalen) hur jag praktiskt ska göra. 

8. Har det betydelse för din hantering om det är ett olokaliserat respektive 

lokaliserat servitut? 

Mmm… ja det gör det ju. Är det lokaliserat är det enklare. Är det olokaliserat måste 

jag begära att få in inskrivningsakten, alltså avtalsrättigheten och den innehåller sällan 

en karta som talar om vart servitutet gäller det är oftast bara text. Jag får i alla fall fram 

vilken fastighet som har förmån på rättigheten och då får jag kontakta dem och så får 

jag fråga dem och mejla över en kartskiss där jag visar att det här området tänker jag 

föra över till den här fastigheten, den här rättigheten med det här aktnumret ligger den 

inom den här delen som ska regleras och då svara de att ja, det gör den gör det eller nä, 

det gör den inte. 

Författarna: Hur skulle det vara om hela fastigheten belastades av ett 

olokaliserat servitut tex en jakträtt. Hur hanterar du det vid tex en reglering eller 

avstyckning? 

Först konstatera att det är olokaliserat, sen blir nästa fråga ska det bestå eller inte. Ska 

den bestå har jag behov att få in ett yrkande ifrån den härskande att den ska bestå. Blir 

mer att ta reda på vad som gäller när det är olokaliserat. 

9. Hur hanteras så kallade onyttiga servitut? 

Det finns ett begrepp, smittade servitut som gäller avstyckningar som gjordes före 

1968 innan vi kunde förordna rättigheter. Då kunde ett servitut automatiskt följa med 

till den avstyckade fastigheten trots att rättigheten låg långt ifrån den nybildade 

fastigheten. Smittat av sig från stammen till styckningsfastigheten. Men när vi styckar 

kan vi tala om på en gång och förordna att den där rättigheten ligger där borta och här 

är vi och den ska inte gälla i styckningslotten. 

Författarna: Måste sakägaren göra något yrkande på det då? 

Ehh…  Mycket bra fråga. Jag tror inte det, fast å andra sidan är det ju med i 

ansökningsblanketten. Känns inte som att jag får något yrkande på detta. När det gäller 

officialrättigheter sköter vi det själv. Däremot om det skulle vara en avtalsrättighet, då 

måste jag få in ett yrkande. 

 

10. Förklara följande servitutsverkningar, vad betyder begreppen: 
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Förordande av servitut 

Lars ger ett exempel: Vid en avstyckning av en fastighet som är belastad med ett 

servitut där en annan fastighet har rätt att ta vatten från en brunn, brunnen ligger på 

den del som ska styckas av till en ny fastighet. Då kan jag förordna att den här 

rättigheten, vi säger att det är en avtalsrättighet, ska fortsätta gälla i den nya 

fastigheten istället för i stamfastigheten. Jag bestämmer, jag förordnar, jag talar om att 

rättigheten ska fortsätta att gälla. 

Fördelning av servitut 

Jag har nog aldrig fördelat servitut. Lars ger ett exempel: Har en fastighet som är 

belastad av ett servitut som avser en väg till förmån för en fastighet här borta och så 

förs en del av marken med vägen bort från fastigheten till en annan intilliggande 

fastighet. Då ska det här vägservitutet fortsätta att gälla på den här stamfastigheten 

men även på den fastighet som blev tilldelad marken med en del av vägen. Det är en 

slags fördelning. Så kan man fördela servitutet. 

Verkan på servitut 

Det känns som det gäller bara officialservituten, att de ska fortsätta att gälla. Det är väl 

samma sak som förordnande fast det avser officialservituten de vi själva har bildat. 

Det är det vanligaste vi gör också svårast att förklara. Det känns som att jag 

fortfarande går in en hel del i vår handledning. Jag brukar säga det till de nya 

förrättningslantmätarna som börjar att jag har jobbat ett år nu och jag går fortfarande 

in i handledningen och tittar. Jag har behov av sånt här material, för att inte göra fel 

och även om jag tror att jag vet så vill jag få det bekräftat. Att jag tänkt rätt. 

Rutiner med lagboken 

11. Använder du dig av lagboken för behandlingen av servitut? 

Jag använder lagboken, men det är oftast när folk ringer och har frågor allmänt om 

servitut. I min vardagliga handläggning kan jag väl inte ändå säga att jag använder 

lagboken särskilt mycket utan då är det handledningen vi har. 

12. Känner du dig säker på vilka paragrafer i lagboken som är tillämpliga vid 

behandling av befintliga servitut? 

Jag vet åtminstone kapitlen där jag ska titta. Sen har jag kanske inte har superkoll på 

alla paragrafer eller stycken däri men jag vet var jag ska ta vägen i Jordabalken eller 

FBL för att hitta rättigheter i de fallen. 

13. Upplever du några brister i lagstiftningen? 
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Ja, det har jag men inte när det gäller servitut. Nej, det gör jag inte när det gäller 

rättigheter. 

14. I ditt förrättningsbeslut, hänvisar du till paragrafer i lagboken som rör servitut? 

Sällan, mycket sällan. Jag hänvisar mycket sällan till paragrafer överhuvudtaget. Det 

är nog en trend att vi gör det allt mindre att vi hänvisar till paragrafer, men en del 

håller fast vid det och hänvisar väldigt mycket till paragrafer medans andra gör det lite 

grann. Andra gör det väldigt sällan, jag gör det i liten mån särskilt om det är tvistiga 

förrättningar där man är oense då kan jag tycka att det finns skäl till att ytterligare 

förtydliga. 

15. Vid fördelning, förändring eller förordning av servitut, förekommer det då risk 

för att rättigheten belastas mer än vad upplåtelsen innebar?  

Har aldrig haft ett sådan förrättning. ”Vid fördelning får inte belastningen öka.” 

16. Om ja, hur löser du detta? 

Det kan visst vara så att en rättighets utövningsområde utökas eller ändras vid ett 

förordnande och i samband med förrättningen. Antingen sker det tvångsvis eller 

genom att fastighetsägarna är överens om ändringen och att denna ök sedan ligger till 

grund för beslutet. Ersättningsfrågan ska också lösas om belastad fastighet kräver 

ersättning för det ytterligare område som rättigheten nu ska innefatta.  

Lagrumsguiden 

Bifogat finner ni en ”lathund” för behandling av olika typer av servitut, som vi 

tagit fram med lagstöd. Studera den gärna ett par minuter innan ni besvarar 

frågorna. 

17. Har du några frågor om lathunden? 

Den är fin. 

18. Förstår du tanken och syftet med en sådan här lathund? 

Den är fin. Absolut, det är jättebra. 

19. Känner du dig bekant med de paragrafer som nämns i lathunden? 

Ja, det gör jag. 

20. Tror du att en lathund skulle kunna underlätta ditt eller någon annans arbete på 

kontoret? 

Absolut, självklart. Mycket bra. För mig som är ny här så är det guld värt. Det 

beskrivs väldigt tydligt, det är överskådligt. Så får man fördjupa sig om man har behov 

av det. 



 

90 

 

21. Kan den vara bra i utbildningssyfte för nya lantmätare? 

Ja men sånt här är ju kalas. Vi använder oss ju utav den andra matrisen som finns, men 

kan det göras ännu tydligare eller bättre så varför inte. Den här tycker jag är väldigt 

tydlig i alla fall, jag skulle inte ha något emot att delge den här. 

22. Har du tips på andra förbättringar? 

Färgerna får ni förklara för mig. Annars rent, snyggt, tydligt och kortfattat. 

 

 


