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Abstract
The purpose of this thesis is to describe property definition and special boundary
demarcation and to analyze the differences between the two cadastral procedures.
Property boundaries, especially unlawfully determined boundaries created through
unofficial parcelling, can create conflicts between landowners and make it difficult to know which land that a property contains of. It is possible to clarify the
boundary conditions through a property definition or through a special boundary
demarcation re-establish boundary marks.

The methods used are: (1) A literature review to collect background information,
(2) A case study to summarize court cases and (3) A questionnaire study to collect
opinions from cadastral surveyors.

The result is summarized in two comparisons. Firstly between restoration of
landmark and special boundary demarcation (which replaced restoration of
landmark in a legislative change in 2010), which demonstrated that the change in
the law is considered positive because special boundary demarcation gives a legal
effect on the boundaries. Secondly between property definition and special
boundary demarcation which demonstrated that the two procedures are similar to
each other. One difference between the procedures is that special boundary
demarcation only can be used when there are no uncertainties concerning the
boundary. It also demonstrated that the cadastral procedure costs only can be
distributed during property definition.

The legal effect on the boundaries contributes with a certainty for the property
owners and is also considered positive for the community development. No exact
definition of what a legal uncertainty is, was found using the three methods. A
definition should make it easier to know which cadastral procedure that should be
used. A question to examine in future studies is the possibilities to distribute
cadastral procedure costs even during special boundary demarcation.

Keywords: Property definition, special boundary demarcation, restoration of
landmark, cadastral procedure, real property formation act, property boundary
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Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att beskriva fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning samt att analysera skillnaderna mellan de olika förrättningsåtgärderna.
Fastighetsgränser, speciellt olagligen bestämda gränser som tillkommit genom
exempelvis sämjedelning, kan skapa konflikter mellan markägare. Det kan exempelvis vara svårt att veta vilken mark som hör till vilken fastighet. För att klargöra
gränsförhållanden finns det möjlighet att avgöra fastighetsgränsers sträckning med
fastighetsbestämning eller återutsätta gränsmärken med särskild gränsutmärkning.

Metoderna som använts för att kunna uppfylla syftet är: (1) En litteraturstudie där
bakgrundsinformation samlats in, (2) en fallstudie där rättsfall sammanfattats och
(3) en enkätstudie där tio frågor besvarats av förrättningslantmätare.

Resultatet av metoderna sammanfattas i två jämförelser. En mellan återställande
av gränsmärke och särskild gränsutmärkning (som ersatte återställande av gränsmärke vid en lagändring år 2010) som bland annat visar att lagändringen anses
vara positiv eftersom gränser nu får rättskraft. Den andra jämförelsen, mellan
fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning visar att åtgärderna till stor del
liknar varandra, men att särskild gränsutmärkning endast får ske när en gräns är
juridiskt klar. Den visar också att fördelning av förrättningskostnader endast är
möjlig vid fastighetsbestämning.

Att gränser får rättskraft innebär en säkerhet för markägare och anses även vara
bra exempelvis ur samhällsutvecklingssynpunkt. Med studien har det inte gått att
hitta någon exakt definition av vad en juridisk oklarhet är, vilket borde finnas för
att undvika svårigheter att välja förrättningsåtgärd. Att endast den sökande måste
svara för kostnaden vid särskild gränsutmärkning anses vara orättvisst, eftersom
motparten kan ha orsakat behovet av åtgärden. Möjlighet att förändra detta skulle
kunna vara en intressant fråga att undersöka i framtida studier.

Nyckelord: Fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning, återställande av
gränsmärke, förrättning, fastighetsbildningslagen, fastighetsgräns
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Förkortningar av lagar
AL

Anläggningslag (1973:1149)

FBL

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

JB

Jordabalken (1970:994)

LL

Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144).

ÄULL

Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering
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1 Inledning
Det inledande kapitlet innehåller bakgrunden till uppsatsen, syfte och mål med
arbetet, de frågeställningar som förväntas kunna besvaras, samt studiens avgränsningar och struktur.

1.1

Bakgrund

Fastigheter och deras gränser kan vara grunden till att olika tvister uppkommer
mellan markägare. Det kan exempelvis vara svårt att urskilja var den enes mark
börjar och var den andres mark tar vid. Vetskapen om vem som äger vilken mark
är viktig och skapar en säkerhet för fastighetsägare, vilket kan bidra till att minska
risken för att denna typ av konflikter uppstår mellan grannar (Andreasson, 2008).
Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det av stor vikt att det finns ett fungerande
system där det går att identifiera vem som äger vilken fastighet och vad fastigheten omfattar (Julstad, 2011). Fastigheterna används ofta som en typ av panträttsobjekt, det vill säga att de ligger till grund för belåning som kan användas till
exempelvis finansiering av byggnadsåtgärder. Dessutom ligger dessa fastigheter
till grund för fastighetstaxering och används ofta i folkbokföringsregister (Julstad,
2006). Även när det gäller överlåtelser av fastigheter är det viktigt att gränserna är
väl definierade, framför allt för den potentiella köparen som är intresserad av att
investera pengar i fastigheten och då vill veta vad den inkluderar och även vilka
begränsningar som finns i den (Bogaerts & Zevenbergen, 2001).

Eftersom det är fastigheternas gränser som bestämmer fastighetens utbredning på
marken är det av stor vikt att dessa gränser är rättsligt entydiga (Andreasson,
2008). Fastighetsgränserna bör tillsammans med fastighetens ägare redovisas i ett
uppdaterat och korrekt fört fastighetsregister, vilket underlättar identifikationen
om vem som äger vad och hur fastigheterna är utformade (Kalantari, Rajabifard,
Wallace & Williamsson, 2007). Identifikationen av fastigheter kan underlättas
genom att det finns spatial information tillgänglig i form av exempelvis gränskoordinater. Att det går att identifiera vem som äger vilken mark är också viktigt
vid olika typer av samhällsplanering och förändring av den befintliga markanvändningen (Bogaerts & Zevenbergen, 2001).
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Detta eftersom det då exempelvis kan handla om att äganderätten till en fastighet
kan inskränkas eller en fastighet helt eller delvis behöver lösas in (Julstad, 2011).

Det finns två olika typer av gränssystem, fixed boundaries och general
boundaries, som tillämpas i olika länder. I Sverige, såväl som i största delen av
Europa, är fixed boundaries det gränssystem som tillämpas. Detta gränssystem
innebär framför allt att gränserna är rättsligt entydiga och baserade på gränsmärken, inmätta värden, kartor och andra typer av skriftliga dokument
(Andreasson, 2008). När det gäller general boundaries är dessa gränser inte exakt
utmärkta, utan dessa gränser är framför allt definierade med hjälp av olika topologiska objekt som till exempel diken, vägar och häckar. Dessa gränser är lätta att
mäta in med hjälp av till exempel fotogrammetri eller genom terrester inmätning,
eftersom de är lätta att identifiera i terrängen (Bogaerts & Zevenbergen, 2001).

I Sverige har synsättet när det gäller gränser förändrats över tid och olika typer av
tillkomstsätt för fastigheter har varit möjliga (Andreasson, 2008). Detta har lett till
att en del fastigheters gränser idag är svåra att identifiera. Det kan också enligt
Strang (2006) saknas uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del gällande äldre
typer av fastighetsbestämningar, domslut gällande gränsers, domar rörande
gränsers sträckning eller olika typer av ägoutbyten. Att det saknas uppgifter om
gränsers sträckning, tillsammans med att tillkomstsättet för fastigheter har förändrats över tid, kan leda till att konflikter och osäkerhet uppstår gällande dessa
gränssträckningar. Detta kan medföra att gränser måste återutmärkas, vilket är
nödvändigt i vissa fall för att en fastighetsbildningsåtgärd ska kunna genomföras.
Därför finns det möjlighet att genom fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning få dessa gränser utmärkta med rättslig verkan.
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1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att beskriva de två förrättningsåtgärderna fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning, samt att analysera skillnaderna mellan
dessa.

För att uppnå uppsatsens syfte ställdes följande fem frågeställningar:


Hur går förrättningen till vid fastighetsbestämning respektive särskild
gränsutmärkning?



Vilka lagar tillämpas i de båda förrättningsåtgärderna?



Hur har lagen samt förfarandet förändrats över tid?



Hur skiljer sig åtgärderna från varandra?



Vad är en juridisk oklarhet i samband med fastighetsbestämning
respektive särskild gränsutmärkning?

Uppsatsen riktar sig framför allt till yrkesverksamma inom lantmäteri, personer
som innehar grundläggande fastighetsrättslig kunskap samt studenter med
fastighetsrättslig inriktning. Studien är viktig eftersom den fyller ett tomrum i den
befintliga litteraturen, då det saknas tidigare jämförelser mellan fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning. Den är även viktig eftersom den strävar
efter att på ett enkelt sätt beskriva de två åtgärderna och hur de utförs, samt klargöra vad en juridisk oklarhet innebär i praktiken, vilket är avgörande för valet av
åtgärd. Dessutom ger studien en överblick över de lagrum som är tillämpliga.

1.3

Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla förrättningsåtgärder i Sverige och
därmed endast svensk lagtext. Uppsatsen behandlar inte fastighetsbestämning och
särskild gränsutmärkning av 3D-fastigheter. De förrättningsåtgärder som
analyseras och jämförs är fastighetsbestämning samt särskild gränsutmärkning.
Särskild gränsutmärkning jämförs även med dess tidigare motsvarighet återställande av gränsmärke. Andra förrättningsåtgärder nämns endast som en bakgrund till resultatet.
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1.4

Disposition

Uppsatsen avser att följa den så kallade IMRaD-strukturen (Inledning, Metod,
Resultat och Diskussion) och den första delen utgörs därför av en inledning som
beskriver bakgrunden till arbetet, vilket syfte den har, samt de frågeställningar
som förväntas kunna besvaras. I den andra delen beskrivs tillvägagångssättet
genom de metoder som har använts, vilka är en litteraturstudie, en fallstudie och
en enkätstudie. Efter metoddelen beskrivs den teori som utgör en viktig grund för
den kommande resultatdelen. I resultatet, det fjärde kapitlet, redovisas svaren på
uppsatsens frågeställningar som hjälper till att uppfylla syftet. Den femte och sista
delen består av diskussion kring metodval och resultat, samt en slutsats.
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2 Metod
För att kunna uppfylla syftet och besvara de frågeställningar som ligger till grund
för uppsatsen, har tre olika metoder använts. Metoderna avser en litteraturstudie,
en fallstudie och en enkätstudie som beskrivs i detta kapitel.

2.1

Litteraturstudie

Som en inledande del i studien samlades bakgrundsinformation gällande
fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning in. Litteraturstudien syftade
till att få kunskap om den forskning som tidigare bedrivits inom området och vad
som fortfarande inte har studerats (jmf. Biggam, 2011; Murray & Hughes, 2008).
Med litteraturstudien avses även att ge en överblick över den lagstiftning som är
tillämplig för respektive åtgärd. Litteratursammanställningen ska även ligga till
grund för jämförelsen mellan de två olika åtgärderna som avsnitt 4.4 behandlar.

För att kunna förklara lagstiftningen måste denna tolkas. Lagtexten är en primär
rättskälla, men även rättspraxis kan ses som ett exempel på en sådan. När en
primär rättskälla tolkas, bör även sekundära källor som exempelvis lagkommentarer och juridisk litteratur tolkas, som ett komplement till den primära
rättskällan. Tolkning av sekundära källor behövs för att kunna förstå den primära
källan och de ska inte hanteras som primära rättskällor (Samuelsson & Melander,
2003).

Bakgrundsinformationen hämtades från olika typer av källor. Den litteratur som i
första hand användes var Sveriges rikes lag och juridisk litteratur, men även
vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter har varit tillämpliga. Genom att
söka på nyckelord i olika databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Gävle
kunde vetenskapliga artiklar och annan litteratur samlas in. De databaser som
användes för att söka efter vetenskapliga artiklar var Science Direct och EBSCO
Discovery Services. Även Google Scholar var användbar som sökmotor för att
hitta vetenskapliga artiklar och även annan typ av relevant litteratur (tabell 1). Det
var framför allt tidsskrifterna Land Use Policy, Nordic Journal of Surveying and
Real Estate Research och Environment and Urban Systems som innehöll artiklar
som behandlar det aktuella ämnet.
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Genom att söka på nyckelord i det nationella bibliotekssystemet Libris kunde
övrig litteratur i form av böcker, avhandlingar och rapporter sökas fram.
Tabell 1. Sökord som använts för att hitta litteratur i olika databaser.

Sökord

Databas/sökmotor

Författare

Typ

”real property” AND
”cadastral”

Science Direct

Bogaerts &
Zevenbergen,
2001

Vetenskaplig
artikel

“real property” AND
“cadastre”

Science Direct

Oosterom
et.al., 2005

Vetenskaplig
artikel

“real property” AND
“cadastre”

Science Direct

Kalantari
et.al., 2007

Vetenskaplig
artikel

“property rights” AND
“easement”

Science Direct

Bennet et al.,
2008

Vetenskaplig
artikel

”real property” AND
”Sweden”

EBSCO Discovery
Service

Paulsson,
2013

Vetenskaplig
artikel

“real property
formation”

Google Scholar

Ekbäck, 2009

Vetenskaplig
artikel

“cadastre” AND
“property boundaries”

Google Scholar

Navratil, 2008

Vetenskaplig
artikel

“fastighetsbestämning”

Google Scholar

Ekbäck, 2007

Kompendium

“fastighetsbestämning”

Libris

Ekbäck, 2012

Rapport

“fastighetsgränser”

Libris

Andreasson,
2008

Akademisk
avhandling

Ytterligare artiklar och litteratur som behandlar det aktuella ämnet kunde hittas
genom att granska den framsökta litteraturens referenslistor. Bland annat hittades
rapporterna Dannelse och transaktioner vedrörende fastegendom i de nordiske
lande och Ejendomsregistrering i de nordiske lande som bygger på ett
samnordiskt projekt angående fastighetssystem. En tidskrift som ofta återkom i
artiklarnas referenslistor var Nordic Journal of Surveying and Real Estate
Research som därför kunde användas. Genom att använda sökorden ”land
registration” och ”property rights” i den interna sökfunktionen hittades två artiklar
av intresse (tabell 2).
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Tabell 2. Två vetenskapliga artiklar som hittades i tidsskriften Nordic Journal of Surveying
and Real Estate Research.

Sökord

Tidskrift

Författare

Typ

”land
registration”

Nordic Journal of Surveying
and Real Estate Research

Zevenbergen,
2004

Vetenskaplig
artikel

“property
rights”

Nordic Journal of Surveying
and Real Estate Research

Paasch, 2005

Vetenskaplig
artikel

Den litteratur som har använts är i första hand författad under 2000-talet, men
även äldre litteratur har använts. Detta för att möjliggöra en jämförelse av förfarandena över tid. Även äldre lagtext har studerats för att se vilka ikraftträdda
lagändringar som har påverkat åtgärderna.

2.2

Fallstudie

Uppsatsens andra metod utgjordes av en fallstudie. En fallstudie innebär att olika
problem studeras djupgående i sina naturliga kontexter (Hartley, 2004). Den syftar
till att samla in kvalitativ data och med hjälp av ett eller flera fall, ge en helhetsbild eller en jämförelse av en viss företeelse (Punch, 2005). Detta skapar möjlighet till djupare förståelse för hur olika företeelser går till i praktiken (Hartley,
2004).

I fallstudien har rättsfall som behandlar överklaganden av fastighetsbestämning
och särskild gränsutmärkning från olika instanser studerats och sammanfattats. Att
rättsfall valdes till fallstudien beror på att dessa ger en inblick i vilka problem som
kan uppkomma med respektive åtgärd, vilket kan vara svårt med exempelvis
förrättningshandlingar. Rättsfallen valdes utifrån uppsatsens frågeställningar för
att kunna ge en bred infallsvinkel på de två förrättningsåtgärderna. Med rättsfallen
avses att visa när särskild gränsutmärkning används samt att visa flera olika typer
av frågor som kan prövas med fastighetsbestämning. Av cirka 60 inkomna rättsfall valdes sju relevanta fall till fallstudien.
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Sex av rättsfallen som användes i fallstudien har avgjorts vid mark- och miljödomstolarna vid Vänersborg, Umeå och Nackas tingsrätt. Även ett avgörande från
Skåne och Blekinges hovrätt har behandlats. Rättsfallen har sammanfattats för att
utgöra underlag för den jämförelse mellan fastighetsbestämning och särskild
gränsutmärkning som beskrivs i avsnitt 4.4.

2.3

Enkätstudie

Som tredje metod i uppsatsen användes en enkätstudie. Denna typ av studie syftar
till att samla in information om människors beteenden eller olika typer av
kunskaper som innehas av olika personer. Informationen kan användas för att
förklara, beskriva och jämföra olika typer av företeelser och åsikter (Fink, 2003).
En enkätstudie var lämplig eftersom denna möjliggör för ett större antal deltagare
med en större geografisk spridning än vad exempelvis en intervjustudie hade gjort
(Andersen & Schwenke, 1998). En enkät är också bra för att deltagarna själva kan
avgöra när de har möjlighet att besvara frågorna. De kan också besvara frågorna
med eftertänksamhet och möjlighet till att kontrollera eventuella oklara uppgifter
som de vill lämna.

En enkätundersökning utformades för att i första hand undersöka vad en juridisk
oklarhet i samband med fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning innebär i praktiken. Frågor togs även upp gällande huruvida införandet av åtgärden
särskild gränsutmärkning har påverkat arbetet för förrättningslantmätare, hur
många av fastighetsbestämningsärendena som handläggs i samband med annan
förrättning och om särskild gränsutmärkning sker i större omfattning än återställande av gränsmärke. Svaren på enkätstudien utgör även underlag för jämförelsen mellan återställande av gränsmärke och särskild gränsutmärkning samt
fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i avsnitt 4.4.

Undersökningen utformades med hjälp av enkätverktyget SurveyMonkey som
finns tillgängligt online (http://www.surveymonkey.com). Enkäten bestod av tio
frågor (bilaga 1) och riktade sig till förrättningslantmätare. Urvalsgruppen valdes
eftersom denna yrkesgrupp ansågs ha störst erfarenhet och kunskap inom området, vilket ökar trovärdigheten i enkätsvaren.
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Enkäten utformades med olika typer av frågor, både öppna frågor där den svarande fick skriva ned svaret med egna ord och frågor som endast var möjliga att
besvara med ett svarsalternativ (jmf. Krosnick & Presser, 2010). I de fall då
frågan endast kunde besvaras med ett svarsalternativ, gavs de svarande i de flesta
fall möjlighet till att motivera sitt svar.

Enkäten skickades ut via e-post till tolv olika kommunala lantmäterimyndigheter
samt till det statliga Lantmäteriets kundcenter som bekräftade att enkäten vidarebefordrats till förrättningslantmätare på några av de statliga kontoren. Orterna för
de statliga kontoren är okända eftersom enkäten vidarebefordrats av Lantmäteriets
kundcenter, men för de kommunala kontoren valdes följande orter:



Gävle



Karlstad



Stockholm



Lund



Göteborg



Kalmar



Malmö



Sundsvall



Uppsala



Östersund



Norrköping



Umeå

Urvalet av orter gjordes för att få en bra geografisk spridning över landet, men
även för möjliggöra en spridning mellan kommunala och statliga kontor. Genom
att få svar från spridda orter och olika typer av kontor undviks att eventuella
trender endast ligger till grund för resultatet. Dessutom kan det förekomma skillnader i arbetssätt och handläggning på de olika kontoren, vilket skulle kunna påverka resultatet om enkätsvaren endast hade baserats på ett kontor.

2.3.1 Bearbetning av data
Samtliga enkätsvar från de deltagande förrättningslantmätarna redovisas i bilaga
2. Varje deltagare som besvarat enkäten är anonym och omnämns därför inte vid
namn. För att skilja svaren åt har varje person som deltagit i enkäten tilldelats en
bokstav från A till X.
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Samtliga deltagares svar finns redovisade under respektive frågeställning. För att
kunna återge enkätdeltagarnas åsikter i resultatet, behövde dessa tolkas.

Enkätsvaren användes dels för att skapa statistiska diagram, men även för att besvara de frågeställningar som inte kunde besvaras med hjälp av litteraturstudien
och fallstudien. De statistiska diagrammen visar hur stor del av det totala antalet
förrättningar

som

omfattas

av

fastighetsbestämning

respektive

särskild

gränsutmärkning samt hur ofta åtgärderna används i förhållande till varandra.
Varje svar räknades om till att motsvara procent och i de fall svaren baserades på
ett intervall användes medelvärdet av detta intervall.
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3 Terminologi kring fastighetsbestämning och särskild
gränsutmärkning
I kommande avsnitt presenteras information som ger en viktig grund inför de
resultat som redovisas i resultatdelen.

3.1

Fastighet

I Sverige är alla mark- och vattenområden, med undantag från allmänna vattenområden i havet och några av de stora sjöarna, indelade i fastigheter (Julstad,
2011). Dessa fastigheter är enligt Jordabalken (SFS 1970:994 vidare kallad JB),
1:1, avgränsade antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. En
fastighet som är avgränsad horisontellt kallas för traditionell fastighet (Beckman
et al., 2011, lagkommentaren till JB 1:1). En traditionell fastighet har vanligen
bildats genom ett myndighetsbeslut eller så är den av ålder bestående och innefattar ett visst bestämt område på marken eller i vattnet (Julstad, 2011). Förutom
avgränsningen på marken sträcker sig även en traditionell fastighet teoretiskt sett
enda ned i jordens mittpunkt och oändligt långt upp i himlen (Paulsson, 2013). I
praktiken innebär detta att en fastighet avgränsas till att omfatta det som är möjligt
för en fastighetsägare att använda (Beckman et al., 2011, lagkommentaren till JB
1:1). En fastighet måste inte bestå av enbart sammanhängande markområden, utan
kan även bestå av flera olika markområden, vilket är ett resultat av äldre tiders syn
på markägande (Julstad, 2011).

En fastighet som är avgränsad både horisontellt och vertikalt kallas för tredimensionell fastighet, eller 3D-fastighet (JB 1:2). Eftersom en 3D-fastighet avgränsas både horisontellt och vertikalt utgörs den således av en sluten volym
(Beckman et al., 2011, lagkommentaren till JB 1:2).

Alla markområden är inte indelade i enskilda fastigheter. Några markområden är
indelade i så kallade samfälligheter (Julstad, 2011). I 1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988, vidare kallad FBL), står att en samfällighet innebär ett område som ägs av flera olika fastigheter gemensamt.
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3.2

Äganderätt till mark

Fastighetsindelningen gör det möjligt att knyta en fastighet till en viss fastighetsägare som då får äganderätt till fastigheten (Mattson, 2006). Äganderätten innebär
ett innehav av en eller flera fastigheter. Det är inte bara privatpersoner som kan
äga fastigheter, även staten, kommuner eller juridiska personer kan vara
fastighetsägare (Julstad, 2006). Direkta definitioner om vad markägande är, eller
direkta regler om vad det innebär finns inte skrivet i lagtext. I lagen finns vissa
skyddsregler för markägaren och det står också där vilka begränsningar markägaren har (Julstad, 2011). Inskränkningar av äganderätten kan både ske direkt
genom lagändringar eller genom olika typer av myndighetsbeslut som exempelvis
genomförandet av en detaljplan. Ofta innebär begränsningar i äganderätten att
markens utnyttjande inte får leda till att samhällsutvecklingen hindras eller att
miljö och natur ska skyddas (Mattsson, 2006).

Vanligtvis beskrivs ägandet så att markägaren har rätt till den pågående användningen av marken och dess ändamål, samt att markägaren får göra allt som inte
enligt lag är otillåtet med sin mark (Julstad, 2011). Äganderätten till marken och
de fördelar som markinnehavet medför kan enligt Kalantari et al. (2007) ses som
”ett knippe med rättigheter”. Detta eftersom det kan finnas olika typer av rättigheter som följer med markinnehavet, som till exempel servitut (Paasch, 2005).

En grundläggande lagregel som kan ligga som ett paraply över andra lagar när det
gäller äganderätt är Regeringsformen (SFS 1974:152) 2 kap. 15 §. Denna paragraf
innebär att äganderätten endast får inskränkas för att uppnå angelägna allmänna
intressen. Dessutom har fastighetsägaren rätt till ersättning för den förlust han
lider på grund av dess inskränkningar i äganderätten och rätten till att använda
marken (Julstad, 2011).

Ett exempel på ett funktionellt äganderättsbegrepp är enligt Victorin och Sundell
(2004) följande:
”Äganderätten utformas av de rättsregler som gäller i ett samhälle.
Detta innebär också att dess innehåll kan ändras genom politiska beslut
fattade av folket genom dess högsta beslutande organ, riksdagen, som
enligt grundlagen numera har den lagstiftande makten i Sverige.”(s.17).
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Vem som har äganderätten till en fastighet kan i huvudsak bevisas med lagfart.
Vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning anses
den som har lagfart vara den som har äganderätten till en fastighet, om inget annat
framkommit (Julstad, 2011).

3.3

Fastighetsbildning

I Sverige råder det statligt och kommunalt monopol på alla fastighetsbildningsåtgärder (Victorin & Sundell, 2004), vilket i praktiken innebär att lantmäterimyndigheten ansvarar för alla typer fastighetsbildningsåtgärder (FBL 2:2). Så
kallad sämjedelning är enligt JB 1:1 ogiltig. Med sämjedelning menas privat jorddelning som är grundad på överenskommelse mellan fastighetsägare (Victorin &
Sundell, 2004).
Fastighetsbildning sker i första hand genom förrättningar enligt FBL och utförs av
lantmäterimyndigheten (Julstad, 2011). Även med hjälp av andra lagar kan
fastighetsbildning genomföras. Det kan till exempel gälla inlösen enligt
anläggningslagen (SFS 1973:1149), vidare kallad AL) eller ledningsrättslagen
(SFS 1973:1144, vidare kallad LL) (Julstad, 2006). Med en fastighetsbildningsförrättning kan fastigheternas utformning förändras genom antingen nybildning
eller genom ombildning (Ekbäck, 2009 ). Med nybildning menas åtgärderna avstyckning, klyvning och sammanläggning och med ombildning menas fastighetsreglering, vilket innebär att befintliga fastigheter ändras men inga nya fastigheter
bildas (Julstad, 2011).

3.4

Fastighetsgräns

En fastighets gräns är utsatt för att definiera den utbredning på marken som tillhör
fastigheten (Lantmäteriet, 2009). Vanligtvis bildas fastighetsgränser vid
lantmäteriförrättningar enligt FBL som till exempel avstyckning, klyvning eller
fastighetsreglering. En gräns som tillkommit genom lantmäteriförrättning i enlighet med FBL är så kallad lagligen bestämd (Andreasson, 2008).
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Gränsmärken sätts ut vid en fastighetsgräns tillkomst för att visa var en gräns går.
Gränsen ritas även in på förrättningskartan och beskrivs i förrättningshandlingarna
(Andreasson, 2008). Ett gränsmärke kan se ut på flera olika sätt, det kan exempelvis vara ett rör som satts ner i marken eller ett hål som gjorts i sten eller berg med
en utslagen fyrkant kring hålet. Gränsmarkeringarna är viktiga eftersom de visar
var gränsen går. Det förekommer dock i vissa fall att gränsmarkeringar inte har
satts ut efter gränsen. Det är ganska vanligt att gränsmarkeringar saknas i tätorter
och då är det förrättningshandlingarna som i första hand används för att avgöra
gränsens sträckning (Lantmäteriet, 2009). Vilken typ av gränsmarkering som
finns på marken brukar även framgå av förrättningskartan (Julstad, 2011).

Skyddet för fastighetsgränser är starkt i Sverige, då det inte är tillåtet att flytta,
skada eller ta bort en befintlig gränsmarkering (Julstad, 2006). Det är heller inte i
enlighet med Brottsbalken (SFS 1962:700) 14:8 tillåtet att sätta ut markeringar
som kan misstolkas för att vara korrekta gränsmarkeringar.

I 1 kap. 3 § JB står det att om en gräns blivit lagligen bestämd, är det i första hand
gränsmarkeringarna som utlagts på marken i laga ordning, som avgör gränsens
sträckning. Om det inte längre är möjligt att med hjälp av gränsmarkeringarna
avgöra gränsens sträckning, ska gränsens sträckning vara den som med ledning av
förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter antas vara
åsyftad. När det gäller gränser som inte har märkts ut i laga ordning antas gränsen
ha den sträckning som har markerats i karta och tillhörande handlingar.

Ytterligare regler om olagligen bestämda gränser finns i JB 1:4, där det bland
annat står att sådana gränser fastställs enligt de befintliga märken som genom sin
ålder utmärker gränsen.

Gränser i vatten kan vara bestämda precis som på land (Julstad, 2011) och
reglerna i 1 kap. 3-4 §§ i JB gäller även för vatten. Om det trots tillämpningen av
dessa regler inte går att avgöra var gränsen går, så bestäms gränsen enligt JB 1:5.
Den regeln innebär att gränsen bestäms efter hur strandlinjen går eller gick då
fastigheten bildades och att vattnet närmast fastigheten hör till den (Julstad, 2011).
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3.4.1 Gränsutvisning
Om befintliga gränsmärken har blivit övervuxna, delvis förstörda eller om en
gräns behöver stakas ut för att tydliggöra dess rätta sträckning, kan en så kallad
gränsutvisning genomföras av Lantmäteriet (Lantmäteriet, u.å.a). En gränsutvisning medför inte att en gräns per automatik får rättsverkan för framtiden,
utan samma rättsförhållanden som gällde innan kommer även att gälla efter
gränsutvisningen. Gränsutvisningen genomförs genom att undersöka gränsen i
kartmaterial och finna dessa markeringar i terrängen (Lantmäteriet, 2009).

3.4.2 Legalisering av gränser
Privat jorddelning, så kallad sämjedelning, är en åtgärd som flitigt användes under
äldre tid i Sverige för att överlåta den egna jorden. Åtgärden förbjöds över hela
landet år 1962 och sämjedelning har sedan dess varit utan verkan. Idag har JB
ersatt dessa lagar och även den innehåller regler om sämjedelning (Ekbäck, 2007).
Enligt JB 1:1 är sämjedelning, det vill säga privat jorddelning, alltså utan verkan.

Idag är det möjligt att med hjälp av en särskild förrättning erkänna fastigheter som
tillkommit genom sämjedelning och ge dessa rättslig verkan i efterhand
(Andreasson, 2008). Även arealöverlåtelser gjorda före år 1969, exempelvis
sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser kan legaliseras (Lantmäteriet, u.å.b).
Förrättningen genomförs av lantmäterimyndigheten i enlighet med lagen om
äganderättsutredning och legalisering (SFS 1971:1037, vidare kallad ÄULL).
Syftet med denna typ av förrättning är framför allt att se till att äganderättsförhållandena stämmer överens med den officiella fastighetsindelningen
(Andreasson, 2008).

Att legalisering sker innebär dock inte att gränserna bli lagligen bestämda (ÄULL
28 §), utan det innebär att en gräns som är civilrättsligt tillkommen övergår till att
bli en officiell fastighetsgräns (Andreasson, 2008). Ett beslut om legalisering ska
föras in i fastighetsregistret, eftersom beslutet kan ses som ett fastighetsbildningsbeslut och då ska behandlas likvärdigt (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2011, lagkommentaren till FBL 19:3).
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Vid legalisering ska gränsen märkas ut i en förrättningskarta och en beskrivning
ska upprättas. Däremot finns det inte något krav på att gränsen ska märkas ut på
marken (Andreasson, 2008).

3.5

Byggnad

En fastighet består som tidigare nämnts av mark, men till fastigheten hör även
byggnader och andra anläggningar som uppförts av fastighetens ägare på marken.
Dessa kallas fastighetstillbehör och räknas som fast egendom. Byggnaden som har
uppförts kommer att höra till fastigheten så länge den inte rivs eller flyttas till
annan fastighet. Tillbehören tillsammans med fastigheten bildar en äganderättslig
enhet, vilket innebär att de följer med fastigheten vid eventuell försäljning
(Julstad, 2011). Regler kring fastighetstillbehör finns i 2 kap. JB.

En byggnad som inte uppförts av fastighetens ägare på marken, en så kallad
byggnad på ofri grund (JB 2:4), räknas dock inte till fastighetstillbehör och alltså
heller inte som fast egendom. Det kan gälla en byggnad som uppförts med hjälp
av nyttjanderätt. Vid en försäljning av en fastighet där en byggnad på ofri grund
finns, räknas byggnaden inte med i försäljningen, eftersom den räknas som lös
egendom (Julstad, 2011).

3.6

Servitut

I en fastighet kan det finnas olika typer av rättighetsupplåtelser, dessa påverkar
fastigheten på olika sätt, vissa verkar inskränkande på fastigheten och andra är till
fördel för fastigheten (Paasch, 2005). Ett servitut är en rättighet som är upplåten
till förmån för en fastighet (Julstad, 2011). Eftersom ett servitut är kopplat till den
fastighet som det utövas i, följer rättigheten alltid med marken om fastigheten
överlåts (Oosterom et al., 2006).
Enligt Julstad (2011) är ett servitut ”rätt för en annan fastighet att för ett visst
bestämt ändamål utnyttja ett markområde eller ett annat utrymme inom en annan
fastighet för att tillgodose olika kompletterande behov.” (s.24). Upplåtelsen av ett
servitut får aldrig innebära ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten
(Victorin & Sundell, 2004).
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Den fastighet som får använda servitutet kallas för härskande fastighet och
fastigheten som belastas av servitutet kallas för den tjänande fastigheten (JB 14:
1).

Ett servitut kan antingen gälla i hela fastigheten eller vara begränsat till ett visst
område av fastigheten (Paasch, 2005). När servitutet gäller i en begränsad del av
fastigheten kallas det för ett lokaliserat servitut och gäller det i hela fastigheten
kallas det för ett olokaliserat servitut (Julstad, 2011).

Ett servitut kan bildas genom en överenskommelse mellan de inblandade parterna
(Bennett, Wallace & Williamson, 2008), eller genom olika typer av myndighetsbeslut (Paasch, 2005). Servitut kan även bildas genom domstolsbeslut. De servitut
som tillkommer genom avtal mellan parterna kallas för avtalsservitut och behandlas i första hand i sjunde och fjortonde kapitlen JB (Nilsson & Sjödin, 2003).
Servitut som bygger på överenskommelser mellan parterna är den vanligaste
typen av servitut (Oosterom et al., 2006). Ett servitut som tillkommer genom
myndighets- eller domstolsbeslut kallas för officialservitut och bildas i första hand
med stöd av 7 kap. FBL eller AL, men även andra lagar som till exempel
expropriationslagen innehåller regler om servitutsbildning (Julstad, 2011).

3.7

Ledningsrätt

En ledningsrätt är en rättighet att använda någon annans fastighet för något
ledningsändamål, exempelvis fjärrvärme, telefoni, eller vatten- och avlopp.
Ledningsrätt uppkommer med hjälp av en lantmäteriförrättning och i huvudsak är
det genom en överenskommelse mellan markägare och ledningsägare. Vid förrättningen prövas frågor som exempelvis vilken typ av ledning det gäller, hur stort
område som kommer omfattas av ledningen, samt vilka rättigheter och skyldigheter markägarna och ledningsägarna kommer ha. Om ledningsrätt uppkommer,
har ledningsägaren rätt att anlägga, nyttja och underhålla ledningen i all framtid.
Ledningsrätten kan dock omprövas eller upphävas om förhållandena har ändrats
(Lantmäteriet, 2010). Regler kring ledningsrätt finns i LL.
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3.8

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning kan inrättas när flera fastigheter tillsammans har
nytta av en anläggning med stadigvarande betydelse som till exempel en väg, båtbrygga, avloppsanläggning, eller lekplats (Lantmäteriet, 2012a). Regler kring
gemensamhetsanläggningar finns i AL. Dessa regler gäller dock inte när det gäller
gemensamhetsanläggning för allmänt vatten eller avlopp, AL 1§. Gemensamhetsanläggning som ska inrättas, bildas när ett anläggningsbeslut tagits av lantmätare
vid en förrättning, AL 1§ och 24§.

3.9

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret finns information om hur alla Sveriges markområden är indelade och vem som är ägare till de specifika markområdena (Lantmäteriet, u.å.c).
Alla fastigheter och alla samfälligheter är registrerade i fastighetsregistret (Julstad,
2011), som är ett offentligt register innehållande uppgifter om bland annat fastigheters gränser, storlek och värde (Navratil, 2008; Zevenbergen, 2004). Varje
fastighet i fastighetsregistret har en unik fastighetsbeteckning som består av ett
kommunnamn följt av ett traktnamn, ett blocknummer och ett enhetsnummer
(Julstad, 2006).
Fastighetsregistret ska enligt Lagen (SFS 2000:224) om fastighetsregister 3§ vara
indelat i fem olika delar. Dessa delar är den allmänna delen, inskrivningsdelen,
adressdelen, byggnadsdelen och taxeringsdelen.

I den allmänna delen, som sköts och uppdateras av Lantmäteriet, finns uppgifter
om bland annat fastighetens registerbeteckning, hur fastigheten har tillkommit,
vilken areal fastigheten omfattar, vilka servitutsförhållanden som berör
fastigheten, fastighetens delaktighet i gemensamhetsanläggningar och vilka planförhållanden som råder för området där fastigheten är belägen (Lantmäteriet,
2012b). Även den digitala registerkartan är en del av fastighetsregistrets allmänna
del (Strang, 2006 ).

Inskrivningsdelen sköts och hålls uppdaterad av Inskrivningsmyndigheten
(Julstad, 2011). I inskrivningsdelen lagras information om lagfartsuppgifter och
tomträttsuppgifter (Lantmäteriet, u.å.d).
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Denna information kan tillexempel innehålla uppgifter om ägare, köpedatum,
köpeskilling, inskriva rättigheter, inteckningar och anteckningar (Julstad, 2011).

För adressdelen och byggnadsdelen är det kommunerna som har ansvaret (Julstad,
2011). I adressdelen finns det information om en fastighets belägenhetsadress och
den får innehålla information gällande postort och postnummer. I byggnadsdelen
redovisas bland annat koordinater för byggnadens belägenhet (Lantmäteriet,
2012b).

Taxeringsdelen innehåller uppgifter om fastighetens taxeringsvärde, vem som är
ägare till fastigheten, tomträttshavare och ägare av hus på ofri grund
(Lantmäteriet, 2012b). För taxeringsdelen ansvarar Skatteverket (Strang, 2006).

19

4 Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten från litteraturstudien, fallstudien och enkätstudien, samt en sammanfattning av alla resultat och en jämförelse av dessa.

4.1

Litteraturstudie

Nedan presenteras de resultat från litteraturstudien som ligger till grund för jämförelsen mellan de två olika förrättningsåtgärderna fastighetsbestämning och
särskild gränsutmärkning.

4.1.1 Historik kring gränsbestämning
Under flera hundra år har olika typer av skiftesverksamheter (omfördelning av
rätten att bruka mark) och fastighetsbildningsförfaranden förändrat fastighetsindelningen i Sverige. De första nedskrivna reglerna om skiftesverksamhet och
fastighetsbildning finns i de så kallade landskapslagarna som härstammar från
1200-talet (Julstad, 2011).

I äldre rätt har fastighetsbestämning av gränser framför allt skett genom prövning
av domstolar (Andreasson, 2008; Ekbäck, 2012). Det var i huvudsak gränser som
var upprättade mellan byar, så kallade rågångar, som till en början kunde bli föremål för gränsbestämning. Under 1600-talet skedde utredandet av en rågångs läge
av den så kallade häradssynerätten (Ekbäck, 2012), det vill säga en typ av underdomstol som framför allt ansvarade för prövningar på landsbygden (Victorin &
Sundell, 2004). När denna typ av domstol prövade fall gällande rågångar hade de
till sin hjälp lantmätare som tekniskt sakkunniga inom området (Ekbäck, 2012).

I slutet av 1700-talet började lantmätarna få en mer påtaglig roll vid hanterandet
av rågångstvister, då de fick medla och skapa förlikning mellan parter (Ekbäck,
2012). Förlikningarna fick dock inte rättskraft förrän de fastställdes av
häradssynerätten

(Victorin

&

Sundell,

2004).

Under

1830-talet

ökade

lantmätarnas roll i gränshanteringen ytterligare, då de självständigt kunde avgöra
vissa frågor rörande gränstvister och andra oklarheter gällande gränsers sträckning
utan att dessa behövde fastställas av häradssyneätten (Andreasson, 2008).
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De första reglerna om hur gränsbestämning skulle genomföras kom först i och
med den stadga om laga skifte som infördes under 1800-talet, men dessa regler
omfattade endast gränser som var lagligen bestämda (Ekbäck, 2012).

Innan FBL trädde i kraft år 1972 fanns det ett femtontal lagar som bland annat
reglerade fastighetsbildning, jorddelning och servitutsåtgärder. Två centrala lagar
som blev ersatta av FBL är Lag om delning av jord å landet (Jorddelningslagen)
och Fastighetsbildning i stad (Ekbäck, 2007). I och med ikraftträdandet av FBL
behandlades både stad och landsbygd i en och samma lagstiftning (Julstad, 2011).

4.1.1.1 Gränsbestämning på landsbygd
I den första avdelningen av 1926 års Jorddelningslag fanns tillägg i laga skiftesstadgan från 1866. Endast några mindre förändringar hade genomförts (Ekbäck,
2007), bland annat ersattes ägostyckning och avsöndring av avstyckning samt att
det blev möjligt att sammanlägga fastigheter (Victorin & Sundell, 2004). Även
möjligheten att bestämma gränsers sträckning infördes i den nya lagen (Ekbäck,
2007). Detta innebar att oklara gränser kunde bestämmas genom en så kallad
gränsbestämning, som antingen kunde ske i samband med skiftesförrättning eller
som en fristående förrättning (Ekbäck, 2012). Genom detta förfarande ansågs en
gräns vara i laga ordning bestämd (Andreasson, 2008; Cederberg, 1969). Om en
gräns tillkommit genom denna typ av förrättning skulle gränsens rätta sträckning
utgöras av de på marken utsatta gränsmarkeringarna, vilket inte var fallet för de
gränser som utlagts under laga skifte då det framför allt var kartan som hade vitsord framför markeringarna på marken (Cederberg, 1969).

Det fanns även möjlighet att genom den här typen av gränsbestämning sätta ut nya
gränsmärken i de fall då gränsmärkena inte gick att återfinna, eller om dessa inte
var helt tillförlitliga. För detta ändamål användes kartmaterial och övriga handlingar, samt andra typer av föremål, vilka tjänade som bevismaterial och kunde
vara nödvändiga för att finna gränsmärkets korrekta placering (Cederberg, 1969).
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4.1.1.2 Gränsbestämning i städer
Gränsbestämning var framför allt tillämplig på landsbygden. När det gällde
gränsbestämning i städerna under äldre tid fanns det inte samma möjligheter som
på landsbygden, på grund av den säregna fastighetsbildning som skedde i
städerna. Lagen om fastighetsbildning i stad, som trädde i kraft 1917 (Ekbäck,
2012), innehöll dock regler som kan jämföras med den gränsbestämning som
skedde på landsbygden (Ekbäck, 2007). Detta särskilda förfarande kallades för
tomtmätning och syftade till att klarlägga gränsernas sträckning samt uppmäta
tomtarealen (Cederberg, 1969).

Denna typ av förrättning kan ses som en kombination av fastighetsbestämning och
ett led i att fullfölja en fastighetsbildningsåtgärd (Ekbäck, 2007). Tomtmätningen
kunde således inte ses endast som en gränsbestämningsåtgärd som syftar till att
klarlägga en befintlig fastighets gränser (Cederberg, 1969). Förfarandet innebar
att gränsernas sträckning markerades på marken och sedan fördes in i en
förrättningskarta. Eftersom gränsen märktes ut på marken i detta förfarande ansågs gränsmärkena vara bättre bevismedel än förrättningskartan (Andreasson,
2008).

4.1.1.3 Bevismedel för gränsers riktiga utsträckning
Synsättet för vilka bevismedel som ska användas och i vilken ordning dessa ska
gälla har förändrats vid flertalet tillfällen under den svenska gränshanteringens
utveckling (Andreasson, 2008). I och med ägogränslagens (SFS 1932:230) införande år 1933, som är den senaste stora gränsreformen i Sverige (Ekbäck, 2012),
grundlades den syn på bevismedel som även är gällande idag. Denna reform innebär att det i första hand är gränsmärkena som avgör en gräns sträckning och först
därefter förrättningskartan. En av anledningarna till detta var att kartor kunde
krympa under vissa förhållanden, men det kan även kunde vara svårt för en lekman att förstå dessa kartor. Det skulle därför vara säkrare att förlita sig till de
gränsmärken, i form av exempelvis järnrör och råstenar som märks ut i terrängen.
Att det tidigare var gränsens utsträckning på kartan som i första hand var avgörande beror bland annat på at det var ganska stor risk att någon förflyttade
gränsmärkena under denna tid (Andreasson, 2008).
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Idag reglerar JB 1:3, som behandlar alla de gränser som har tillkommit genom
lantmäteriförrättning eller äldre motsvarande åtgärd, i vilken ordning som bevismedlen ska gälla. I första hand ska en gräns som lagligen har blivit bestämd ha
den sträckning som är utmärkt på marken och i andra hand gäller förrättningskartan jämte handlingar till denna. När en gräns inte har blivit lagligen bestämd
ska den sträckning som noterats i karta och handlingar anses vara den rätta.

4.1.1.4 Förändringar i fastighetsbildningslagens 14 kapitel
I och med införandet av FBL behandlas stad och landsbygd under en och samma
lagstiftning (Julstad, 2011). Sedan införandet av FBL år 1972 har samhällets behov av enhetlig fastighetsindelning och fastighetsbestämning medfört att lagen har
genomgått ett flertal förändringar. När det gäller fastighetsbestämning, som behandlas i FBL 14 kap., har förändringar varit nödvändiga bland annat på grund av
tillkomsten av nya lagar som hänvisar till detta kapitel.
I Lag (1998:865) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) står: ”Om det
vid fastighetsbildning uppkommer frågor om fastighetsindelningens beskaffenhet
eller om beståndet eller omfånget av en ledningsrätt eller av servitut, skall frågan
prövas vid fastighetsbestämning, om det behövs för fastighetsbildningen”(14:1). I
lagen står även att sakägare och kommunen har initiativrätt.

FBL 14:1 är idag uppdelad i flera paragrafer och är till stor del i punktform, vilket
underlättar läsningen av vad som kan avgöras med fastighetsbestämning och när
en sådan kan genomföras. I och med den lagändring som infördes i FBL år 2002
blev det möjligt att med hjälp av fastighetsbestämning även avgöra huruvida en
byggnad hör till en viss fastighet (SFS 2001:890).

Dåvarande Lantmäteriverket inkom med en rapport till Justitiedepartementet år
2007 som innehöll förslag till lagändringar bland annat 14 kap. FBL. Dessa förslag innefattade att särskild gränsutmärkning skulle införas samt att det ansågs
lämpligt att även gemensamhetsanläggningars omfattning och vilka kostnader
som är förknippande med dessa ska kunna avgöras med hjälp av fastighetsbestämning (Prop. 2008/09:177).
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Detta införlivades sedan i en lagändring som trädde i kraft år 2010, vilken även
innefattade åtgärden särskild gränsutmärkning (14 kap. FBL).

År 2010 tillkom FBL 14:1a, vilken innehåller när fastighetsbestämning får tas upp
till prövning. Paragrafen utgjorde tidigare en del av den första paragrafen och
innehöll fyra punkter istället för dagens sju punkter. De första fyra punkterna är de
samma som tidigare, medan de tre sista är tillagda (SFS 2012:427). År 2013 infördes vägplan istället för arbetsplan i FBL 14:1a 6 p.

Lagändringarna, som infördes år 2010 i FBL 14:1b, medförde även möjligheter
för samfällighetsföreningar att ansöka om fastighetsbestämning om det är beslutat
av föreningsstämman eller om ansökan gäller en gemensamhetsanläggning som
sköts under föreningens förvaltning (SFS 2012:427).

4.1.2 Fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning är en typ av lantmäteriförrättning, men till skillnad från
andra förrättningar som omfattar fastighetsbildning, så förändras inte fastighetsindelningen

eller

andra

rättsförhållanden

vid

en

fastighetsbestämning

(Andreasson, 2009). Fastighetsbestämning syftar till att klargöra rådande
förhållanden och ge besluten rättskraft i framtiden (Lantmäteriet, 2013). Förrättningen kan ske enskilt eller i samband med fastighetsbildning. Regler kring
fastighetsbestämning finns i 14 kap. FBL (Ekbäck, 2012).

4.1.2.1 Frågor som kan prövas vid fastighetsbestämning
Fastighetsbestämning syftar till att besvara frågor kring fastighetsindelnings beskaffenhet, servitut och ledningsrätt, fastighetstillbehör och gemensamhetsanläggningar (Ekbäck, 2012).

4.1.2.1.1 Fastighetsindelningens beskaffenhet
Fråga om gränser är den huvudsakliga frågan när det gäller fastighetsindelningens
beskaffenhet (Ekbäck, 2012). Om det finns juridiska oklarheter kring en gräns,
exempelvis vid en tvist om var gränsen går, kan en fastighetsbestämning göras
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(Ekbäck, 2009). Om gränsen däremot anses vara rättsligt klar kan gränsens
sträckning inte avgöras med fastighetsbestämning (Ekbäck, 2012). Fastighetsbestämning kan även göras för att sätta tillbaka gränsmarkeringar som helt eller
delvis försvunnit (Lantmäteriet, 2009).

I äldre rätt var sämjedelning vanlig för att dela upp fastigheter (Victorin &
Sundell, 2004). Denna typ av privata jorddelning har lett till att det i dag finns
områden som inte officiellt ingår i fastighetsindelningen, men som trots detta är
gällande för de inblandade parterna. Med fastighetsbestämning kan en sådan gräns
sträckning inte direkt avgöras. Innan fastighetsbestämning kan ske måste en så
kallad legalisering och äganderättsutredning genomföras, för att se till att fastighetens äganderätt stämmer överens med fastighetsindelningen. Först därefter är
det möjligt att fastställa gränsernas utsträckning med hjälp av fastighetsbestämning (Julstad, 2006).

Fastighetsbestämning som rör fastighetsindelningens beskaffenhet kan även avse
så kallade parcelltvister. Detta innebär att frågor som rör vilken fastighet ett skifte
(ett bestämt område) tillhör kan prövas (Bonde et al., 2011, lagkommentaren till
FBL 19:3). Även frågor om en samfällighet finns, vilken omfattning en
samfällighet har på marken, vilka fastigheter som har andel i en samfällighet och
hur stora andelstalen är, faller inom ramen för fastighetsindelningens beskaffenhet
och kan prövas med fastighetsbestämning (Ekbäck, 2012).

Det är inte bara markområden som kan bli föremål för fastighetsbestämning, även
omfattningen av allmänt vattenområde eller gräns mot allmänt vattenområde kan
fastighetsbestämmas. Denna gräns kan dock ändras i och med att strandlinjen
flyttas, och avgörandet har därför begränsad rättskraft (Lantmäteriet, 2013).

4.1.2.1.2 Servitut och ledningsrätt
Fastighetsbestämning av servitut kan avse både avtalsservitut och officialservitut
(Julstad, 2011), men olika bestämmelser kring initiativrätt finns för de båda
(Ekbäck, 2012). Frågor som gäller huruvida ett servitut föreligger, ett servituts
utövningsområde, eller till vilken fastighet ett servitut tillhör kan prövas genom
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denna typ av fastighetsbestämning (Nilsson & Sjödin, 2003). Även frågor om
vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med servitutet, samt om
servitutet är tidsbegränsat kan behöva fastställas (Bonde et al., 2011,
lagkommentaren till FBL 14:1).
Däremot ska fastighetsbestämning inte tillämpas på servitut som inte kan bildas,
ändras eller upphävas med fastighetsreglering. Sådana servitut kan exempelvis ha
tillkommit genom beslut av mark- och miljödomstolen, föregångare till miljödomstolen, eller efter beslut i enlighet med miljöbalken eller tidigare motsvarande
lagstiftning (Nilsson & Sjödin, 2003). Nyttjanderätter kan inte heller prövas vid
fastighetsbestämning (Lantmäteriet, 2013).
Vid fastighetsbestämning av ledningsrätter är det främst frågor som avser
ledningsrättens omfång eller bestånd som kan prövas. Även alla typer av befogenheter som ingår i ledningsrätten kan prövas vid den typen av fastighetsbestämning
(Lantmäteriet, 2013).

4.1.2.1.3 Fastighetstillbehör
Denna typ av fastighetsbestämning kan klargöra om en byggnad eller annan
anläggning hör till en fastighet enligt JB 2:1 eller inte, det vill säga om den är
fastighetstillbehör eller lös egendom (Bonde et al., 2011, lagkommentaren till
FBL 14:1). Detta prövas ofta i samband med att ett fastighetstillbehör ska frigöras
eller överföras från en fastighet (Lantmäteriet, 2013).

Vad som är och inte är byggnadstillbehör (JB 2:2) kan dock inte besvaras vid
fastighetsbestämning och ska därför inte tas upp till prövning (Lantmäteriet,
2013). Ägandefrågor är något som inte heller kan prövas, utan endast vilka
föremål som tillhör eller inte tillhör en fastighet (Julstad, 2006; Lantmäteriet,
2013). Dessa frågor ska istället prövas vid allmän domstol (Ekbäck, 2012).
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4.1.2.1.4 Gemensamhetsanläggning
Frågor kring omfattningen av, eller ändamålet för en gemensamhetsanläggning
kan besvaras vid en fastighetsbestämning. Även frågor som gäller om en viss
anläggning hör till en gemensamhetsanläggning eller inte kan bli föremål för åtgärden (Ekbäck, 2012).

4.1.2.2 Initiativrätt
Ansökan om fastighetsbestämning får enligt FBL 14:1a och 14:1b göras av:


Sakägare (de som är berörda av förrättningen).



Kommunen när det gäller områden som omfattas, eller planeras att
omfattas av detaljplan eller andra områdesbestämmelser.



Staten eller kommunen när det gäller exempelvis områden som är
skyddade enligt miljöbalkens sjunde kapitel, områden med vägrätt
eller vägplan och områden med järnvägsplan.



Samfällighetsförening för en gemensamhetsanläggning som förvaltas
föreningen och beslut om ansökan tagits vid föreningsstämma.

Fastighetsbestämning får även ske på initiativ av lantmäterimyndigheten om det
behövs vid en fastighetsbildningsförrättning eller om Lantmäteriet har förordnat
det vid en förrättning enligt AL eller LL, FBL 14 kap. 1a-1b§§.

Är fastighetsbestämningen inte av väsentlighet för den sökande får ärendet inte tas
upp till prövning enligt FBL 14:1a. Sådana frågor anses uppenbara och skall avvisas av lantmäterimyndigheten (Ekbäck, 2012).

När det gäller fastighetsbestämning av servitut, är huvudregeln att endast officialservitut kan prövas efter ansökan (Ekbäck, 2012). Avtalsservitut kan endast
fastighetsbestämmas på initiativ av Lantmäteriet och inte på initiativ av fastighetsägaren. Istället får fastighetsägaren pröva frågan angående avtalsservitut hos
allmän domstol för att få ett avgörande, vilket även är möjligt för alla typer av fall
där fastighetsbestämning är aktuell (Nilsson & Sjödin, 2003).
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4.1.2.3 Förrättning och handläggning
Fastighetsbestämning kan ske genom en särskild lantmäteriförrättning (Ekbäck,
2009). Handläggningen av fastighetsbestämningen sker enligt 4 kap. FBL, då
detta är tillämpligt (FBL 14:2). Ärendet ska handläggas av lantmäterimyndigheten
i den ort där fastigheten som berörs är belägen (FBL 4:7). Det är förrättningslantmätaren som utför förrättningen (FBL 4:1). När ansökan har inkommit ska
lantmäterimyndigheten undersöka förutsättningarna för genomförandet av
fastighetsbestämningen (FBL 4:25). Förrättningens omfattning samt frågorna som
ska avgöras ska redogöras för sakägarna (FBL 14:3). Föreligger motstridighet
mellan de beröra parterna ska sammanträde hållas för att klargöra förutsättningarna (FBL 4:14), samt ge de berörda parterna möjlighet att yttra sig
gällande genomförandet (Julstad, 2011). När prövningen är slutförd och ett beslut
är fattat, meddelas resultatet till sakägarna (FBL 14:3) och skälen noteras i ett
fastighetsbestämningsbeslut (FBL 14:4). Förrättningen avslutas sedan genom ett
avslutningsbeslut och åtgärden anses vara fullbordad när uppgiften förts in i
fastighetsregistret (FBL 1:2 och 14:9).

Regler för kostnader vid en fastighetsbestämning finns i 14 kap. 10-14 §§ FBL
men huvudregeln är att kostnaderna fördelas efter vad som är lämpligt mellan
sakägarna (Ekbäck, 2012).

Vid fastighetsbestämning i samband med en fastighetsbildningsåtgärd ska dessa,
om det inte finns särskilda skäl, behandlas i samma förrättning enligt FBL 14:2.

När en fastighets eller ett servituts gränser ska bestämmas i förrättningen, går
förfarandet till så att lantmätaren undersöker kartor över fastigheten, letar efter
gränsmarkeringar på marken med mera, för att fastställa var gränsen går. När
gränsens läge är klarlagt av förrättningslantmätaren, stakas den ut, markeras med
gränsmärken och ritas in i förrättningskartan. (Lantmäteriet, 2009). Om gränsen
inte märks ut på karta, ska den dokumenteras i förrättningshandlingarna, FBL
14:7.
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Vid fastighetsbestämning av en gemensamhetsanläggning undersöker lantmäterimyndigheten ofta anläggningsbeslutets innebörd och ritningar för att klargöra
frågorna som prövas i samband med förrättningen (Lantmäteriet, 2013).

4.1.2.3.1 Överenskommelse
Regler om överenskommelse vid fastighetsbestämning av gränser finns i FBL
14:5. Denna typ av överenskommelse ska vara skriftlig (Ekbäck, 2012). Om
fastighetsägare har en överenskommelse om att fastighetsgränsen ska gå på ett
annat ställe än det rätta, får ingen större avvikelse ske från det rätta läget (Julstad,
2011). Överenskommelsen får heller inte medföra värdeminskning eller annan
olägenhet för någon av fastigheterna (Ekbäck, 2012).

Vid fastighetsbestämning av gränser finns ett undantag när det gäller avvikelser
från gränsens rätta sträckning, en så kallad gränshävd. Regler om gränshävd finns
i lag (1970:995) om införande av nya jordabalken, även kallad JP, 18 §. Hävden
ska, för att den ska gälla, grundas på en överenskommelse om medveten gränsjustering som inträffat innan år 1972. Det krävs även att överenskommelsen gäller
en, lagligen eller olagligen bestämd, fastighetsgräns som i minst 20 år hävdats gå
på annat ställe än den enligt lag skulle gått. Inga formkrav för överenskommelsen
finns, vilket gör det svårt att avgöra om det finns en överenskommelse eller inte. I
de fall där alla krav för gränshävd uppfylls, kan hävden gälla före reglerna om
fastighetsbestämning i FBL (Andreasson, 2008).

4.1.2.3.2 Teknisk jämkning
Om en fastighetsgräns, samfällighetsgräns eller servitutsgräns utgör mindre bukter
eller dylikt som inte är av väsentlig betydelse för fastighetsägarna, kan
Lantmäteriet göra en så kallad teknisk jämkning. Detta innebär att lantmätaren gör
mindre avsteg från den egentliga gränsen, så att gränssträckningen blir mer
ändamålsenlig i tekniskt hänseende. Regler kring teknisk jämkning finns i FBL
14:6 (Ekbäck, 2012).
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4.1.2.4 Överklagande
Sakägare är de enda som kan överklaga ett beslut som fattats vid en fastighetsbestämning (Ekbäck, 2012). Överklagandet ska lämnas till lantmäterimyndigheten
inom fyra veckor från den dag förrättningen förklarats avslutad, FBL 15:6. Om
det dock är ett fel i utmärkningen av en gräns får åtgärden överklagas inom ett år
från det att fastighetsbestämningen införts i fastighetsregistrets allmänna del, eller
från den dag åtgärden utfördes, om det var efter införandet i fastighetsregistret
(Bonde et al., 2011, lagkommentaren till FBL 15:6).

Ska ett beslut som lantmäterimyndigheten tagit, överklagas särskilt, måste beslutet, kartan och andra handlingar som är väsentliga för beslutsfattandet finnas
hos lantmäterimyndigheten under hela överklagandetiden, FBL 14:8. Beslut som
fattats av lantmäterimyndigheten överklagas till mark- och miljödomstolen, sedan
vidare till mark- och miljööverdomstolen och i vissa fall även till högsta
domstolen (Ekbäck, 2012).

4.1.3 Återställande av gränsmärke
Fram till den första januari år 2010 har åtgärden återställande av gränsmärke varit
möjlig att genomföra för att sätta ut gränsmärken vid gränser där det inte förekommer några oklarheter eller tvister om gränsens rätta sträckning (Bonde et al.,
2011, lagkommentaren till FBL 14:1).

Återställande av gränsmärke var ett myndighetsuppdrag och skedde inte genom
särskild förrättning. Utmärkningen gjordes med tidigare förrättningshandlingar
och mätdata som till exempel koordinater som grund. Detta har lett till att gränser
som har märkts ut med denna åtgärd inte kan anses ha tillkommit i laga ordning
och därför inte kan få rättsverkan för framtiden (Prop. 2008/09:177). Åtgärden
återställande av gränsmärke har bidragit till att det idag finns många gränsmärken
som inte har rättsverkan. Det är även svårt att vid ett besök på platsen urskilja
dessa märken i naturen från de som tillkom vid den ursprungliga förrättningen. På
grund av dessa svårigheter infördes den nya åtgärden särskild gränsutmärkning,
för att i framtiden ge gränsmärken med rättsverkan (Lantmäteriet, 2013).
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En annan bidragande faktor till lagändringen var det stora antalet gränskonflikter
mellan fastighetsägare som uppkom på grund av att gränserna inte var lagligen
bestämda och som ofta blev föremål för domstolsprövning. Med den nya åtgärden
särskild gränsutmärkning var förhoppningen att dessa gränskonflikter skulle
minska i antal (Prop. 2008/09:177).

Till Justitiedepartementet inkom i juni 2007 en rapport, skriven av dåvarande
Lantmäteriverket, vilket även innehöll lagförslag till förändringar i FBL.
Rapporten innehöll bland annat förslag gällande att utöka möjligheterna att
fastighetsbestämma gränser. I rapporten föreslås att även gränser där det inte råder
tvister eller några oklarheter ska kunna fastighetsbestämmas, genom åtgärden
särskild gränsutmärkning, och därmed ges liknande rättsverkan som vid
fastighetsbildning eller fastighetsbestämning av oklara gränser. Denna typ av
gränsbestämning föreslogs kunna genomföras med ett förenklat förfarande då det
inte råder några juridiska oklarheter om gränsen sträckning. Det föreslogs även att
det ska vara möjligt att i förebyggande syfte bestämma gränsers sträckning, då
dessa riskerar att försvinna i och med exempelvis markarbeten eller exploatering.
Förslagen innebar även att åtgärden återställande av gränsmärke avvecklades
eftersom den då inte längre fyllde någon funktion (Prop. 2008/09:177 ).

Med denna rapport som grund beredde Justitiedepartementet ett utkast till en
lagrådsremiss innehållande ett nytt lagförslag (Prop. 2008/09:177 ), vilket senare
godkändes av riksdagen (Riksdagen, u.å.).

4.1.4 Särskild gränsutmärkning
Särskild gränsutmärkning är en åtgärd som infördes genom en reform den 1
januari 2010 och då ersatte åtgärden återställande av gränsmärke (Lantmäteriet,
2013). Regler om särskild gränsutmärkning finns i FBL 14:15-16 §§. Särskild
gränsutmärkning kan användas då ett gränsmärke har förkommit, vid exempelvis
exploatering, eller om en befintlig gräns måste få tätare gränsmärken till exempel
på grund av dålig sikt (Lantmäteriet, 2009).
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Särskild gränsutmärkning kan också användas när gränspunkter som är
omarkerade måste märkas ut (Lantmäteriet, 2013), vilket kan vara nödvändigt för
att säkerställa en gräns läge om en gränsmarkering riskerar att försvinna
exempelvis i samband med ett vägbygge (Bonde et al., 2011, lagkommentaren till
FBL 14:15).

För att särskild gränsutmärkning ska kunna genomföras krävs det att det inte föreligger några juridiska oklarheter om gränsens rätta läge (Ekbäck, 2012). De nya
gränsmärkena som sätts ut måste med stor noggrannhet kunna märkas ut på den
plats som den gränsmarkering som återmarkeras har varit belägen.
Eftersom det krävs att det inte förekommer några oklarheter om gränsens rätta
sträckning, är det inte möjligt att med hjälp av särskild gränsutmärkning bestämma gränser som inte tillkommit i laga ordning (Lantmäteriet, 2013). Inte
heller kan särskild gränsutmärkning tillämpas i de fall då det råder tvist gällande
gränsens sträckning (Prop. 2008/09:177 ). För andra typer av gränser, som
exempelvis tillkommit genom avsöndring, kan det krävas fångeshandlingar, innehav och andra handlingar för att fastställa gränsens rätta sträckning. I dessa fall
ska istället en fastighetsbestämning genomföras eftersom gränsen inte med hjälp
av särskild gränsutmärkning kan återställas med tillräcklig noggrannhet
(Lantmäteriet, 2013).
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fastighetsbildningsåtgärd, om det inte gäller fastigheter som inte förändras i och
med förrättningen, då ska istället gränsen märkas ut i enlighet med FBL 4:27. Inte
heller kan särskild gränsutmärkning användas då en gräns märks ut med
fastighetsbestämning, då gränsen i ett sådant fall är juridiskt oklar och då istället
ska märkas ut enligt FBL 14:7. Det är dock möjligt att fastighetsbestämning och
särskild gränsutmärkning behandlas under samma förrättning (Bonde et al., 2011,
lagkommentaren till FBL 14:15). Det kan till exempel vara behövligt att en gräns
fastighetsbestäms innan en annan del av gränsen kan genomgå särskild
gränsutmärkning (Bonde et al., 2011, lagkommentaren till FBL 14:16).
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Särskild gränsutmärkning innebär att nya gränsmarkeringar märks ut på marken.
Dessa gränsutmärkningar dokumenteras även i förrättningskartan och ett
gränsutmärkningsbeslut fattas (Lantmäteriet, 2009). Därefter vinner gränsen
samma rättsverkan som vid fastighetsbildning eller fastighetsbestämning (Bonde
et al., 2011, lagkommentaren till FBL 14:15), det vill säga att gränsen i framtiden
har bindande verkan.

4.1.4.1 Initiativrätt
Regler gällande initiativrätt till särskild gränsutmärkning hänvisar till reglerna
gällande fastighetsbestämning i FBL 14:1a. Punkterna tre till sju i första stycket
samt FBL 14:1a andra stycket i denna paragraf är även tillämplig vid särskild
gränsutmärkning. Detta innebär att särskild gränsutmärkning kan ske på initiativ
av sakägare, kommunen, staten eller samfällighetsföreningar, se vidare avsnitt
4.1.2.2.

Eftersom de två första punkterna i FBL 14:1a inte är tillämpliga för särskild
gränsutmärkning, innebär det att lantmäterimyndigheten inte har någon initiativrätt till förrättningen (Lantmäteriet, 2013). Särskild gränsutmärkning får enligt
andra stycket i FBL 14:1a inte tas upp till prövning om det är utan väsentlighet för
den sökande. Sådana frågor ska istället avvisas, eftersom de anses vara uppenbara
(Ekbäck, 2012).

4.1.4.2 Förrättningen
När det gäller särskild gränsutmärkning är huvudregeln att det förfarande som
gäller för fastighetsbestämning även ska gälla för särskild gränsutmärkning. Det
är lantmäterimyndigheten som handlägger ärenden gällande särskild gränsutmärkning (FBL 14:1). Vid särskild gränsutmärkning är inte 5 och 6 §§ i 14 kap.
FBL tillämpliga (FBL 14:16). Detta innebär att den typ av jämkning som kan
genomföras vid fastighetsbestämning inte är tillåten vid särskild gränsutmärkning,
alltså får inga avsteg från gränsens rätta sträckning göras (FBL 14:6). Inte heller
får sådana överenskommelser som är tillåtna vid fastighetsbestämning ligga till
grund för en särskild gränsutmärkning (FBL 14:5).
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När särskild gränsutmärkning är genomförd redovisas åtgärden i ett särskilt beslut
som kallas för gränsutmärkningsbeslut (Julstad, 2011). Beslut om gränsutmärkning ska redovisas och avslutas på samma sätt som ett fastighetsbestämningsbeslut (FBL 14:16), det vill säga genom att ett avslutningsbeslut
meddelas och att åtgärden registreras i fastighetsregistret (FBL 1:2 och 14:9).

När det gäller fördelningen av förrättningskostnader vid särskild gränsutmärkning
är huvudregeln att dessa ska betalas av den som ansökt om förrättningen (FBL
14:16). Denna regel gäller oberoende om initiativtagaren är sakägare eller inte
(Lantmäteriet, 2013). Undantag från denna regel kan göras om en sakägare på
något vis genom vårdslöshet eller försummelse har gjort att förrättningen
fördyrats, då kan istället förrättningskostnaden fördelas efter vad som är skäligt
(FBL 14:16).

4.1.4.3 Överklagande
Överklagande vid särskild gränsutmärkning ska ske enligt samma regler som vid
överklagande av fastighetsbestämning, se avsnitt 4.1.2.4.

4.2

Fallstudie

Fallstudien består av sju sammanfattade rättsfall från olika domstolar. Fallen ger
en inblick i vilka problem som kan uppkomma med fastighetsbestämning och
särskild gränsutmärkning. De har på det sättet betydelse för jämförelsen.

4.2.1 Fallstudie 1. Placering av gränsmärke vid särskild
gränsutmärkning
I fall F 181-13 från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt behandlas ett
överklagande gällande en särskild gränsutmärkning, där ett gränsmärke utsatts på
fel plats. I detta ärende överklagade fastighetsägarna förrättningen då de inte ansåg att ett av de gränsmärken som sattes ut i och med särskild gränsutmärkning
hade fått den korrekta placeringen och yrkade därför på att detta märke skulle tas
bort och att ett nytt märke skulle sättas dit.
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Gränsen som berörs av överklagandet har tillkommit vid avstyckning och anses
därför vara lagligen bestämd. Detta innebär att det i första hand är gränsens utmärkning på marken som ska tjäna som bevismedel för att bestämma dess
korrekta sträckning. I detta fall gick inte de ursprungliga gränsmarkeringarna att
återfinna och därför användes förrättningskarta och annat material som har varit
av intresse för att bestämma gränsens korrekta sträckning. Förrättningsakten som
skapades år 1972 innehåller både en karta och en koordinatförteckning, i dåvarande koordinatsystem, över de aktuella gränspunkterna. Detta innebar att det
vid förrättningen krävts att:

1. Den ursprungliga kartan inte innehåller felaktigheter. Detta innebär att
kartan och koordinatförteckningen således ha stämt överens med de
markeringar som satts ut på marken och att kartan och koordinatförteckningen stämmer överens med varandra.
2. Eftersom koordinaterna tillkom år1972 då ett annat koordinatsystem användes måste koordinaterna transformeras till det koordinatsystem som idag
är gällande för området, utan att några felaktigheter införts.
3. Att den metod som använts vid den överklagade utmärkningen har varit
korrekt och att handhållningen och användandet av de aktuella instrumenten har varit korrekt.
4. Att utmärkningen på marken och dess noterande i protokollet har blivit
korrekt utförda och stämmer överens med varandra.

På grund av att det under denna typ av förfarande finns risk för att de riktiga
koordinaterna och kartbilden blir felaktiga ansågs det inte tillräckligt att
Lantmäteriet vid förrättningen endast har använt sig av en återfunnen gränsmarkering. Med endast en markering går det inte att göra en så kallad överbestämning, det vill säga att flera mätningar genomförs för att säkerställa att
mätningarna är korrekta (Lantmäteriet, u.å.e). Enligt mark- och miljödomstolen
går det heller inte att genomföra sådana kontroller som behövs för att säkerställa
att transformationen inte innehåller felaktigheter såsom till exempel vridningar
och geometri.
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Dessutom ansåg mark- och miljödomstolen att Lantmäteriet har brustit i sin redovisning i förrättningsprotokollet då det inte innehåller motiveringar och utgångspunkter för det beslut som Lantmäteriet fattat. Det innehåller inte heller hur väl
resultatet stämmer överens med de gränsmarkeringar som sattes ut år 1972. Detta
motstrider mot huvudregeln i FBL 4:17 som innebär att de som berörs av beslutet
ska kunna förstå på vilka grunder beslutet är fattat och hur myndigheten har resonerat.

Mark- och miljödomstolen ansåg att beslutet, på grund av dessa brister, skulle
undanröjas och att förrättningen skulle återvisas till Lantmäteriet för en ny handläggning.

4.2.2 Fallstudie 2. Inställande av fastighetsbestämningsärende
I fallet Ö 346-96 från Skåne och Blekinges hovrätt behandlas ett överklagande av
ett fastighetsbestämningsärende som delvis har blivit inställt. Fastighetsägaren
hade ansökt om fastighetsbestämning av flera gränser på sin fastighet.
Fastighetsbildningsmyndigheten kunde med hjälp av fastighetsbestämning avgöra
några av dessa gränsers sträckning, men för några av sträckningarna ansågs åtgärden inte vara tillämplig. Anledningen till att fastighetsbestämning inte kunde användas var att gränserna ansågs vara entydiga, då flertalet av gränsmarkeringarna
kunde återfinnas och att de som saknades kunde återutmärkas med tillräcklig noggrannhet med stöd av förrättningskarta och tillhörande handlingar. En av gränserna hade dessutom varit föremål för en gränsbestämning år 1957 och kunde
därför inte anses som oklar. En annan av gränserna hade genom rågångsutstakning
bestämts år 1928 och därför heller inte kunde anses vara oklar.

Inställandet överklagades av fastighetsägaren till fastighetsdomstolen som anslöt
sig till fastighetsbildningsmyndighetens åsikt och fastställde beslutet gällande
fastighetsbestämning av gränser och även av inställandet i vissa delar. Detta beslut
överklagades till hovrätten som avslog överklagandet och fastställde tingsrättens
beslut och således även fastighetsbildningsmyndighetens beslut.
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Istället för en fastighetsbestämning erbjöds fastighetsägaren vid båda tillfällena att
få gränsmärkena återutsatta, vilket han avböjde då han menade att resultatet inte
skulle komma att stämma överens med hans intressen. Inte heller har några sakrättsliga förhållanden dykt upp som kan motivera att en ny prövning ska genomföras.

4.2.3 Fallstudie 3. Gränshävd vid fastighetsbestämning
I fallet F 2056-12 från Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt behandlas ett överklagande av ett fastighetsbestämningsbeslut angående gränsen
mellan två fastigheter och en samfällighet.

Fastighetsägarna har tidigare ansökt om fastighetsbestämning av gränsen mot
samfälligheten då gränsfrågan kom upp i samband med ett bygglovsärende. Vid
fastighetsbestämningen beslutade lantmäterimyndigheten att gränsens sträckning
ska gå enligt karta och handlingar från tidigare förrättning. Detta på grund av att
gränsen genom tidigare laga skiften från år 1832 och 1839 är lagligen bestämd,
men inga gränsmarkeringar på marken har funnits som kan visa gränssträckningen
i laga ordning.

Ägarna överklagar lantmäterimyndighetens beslut då de anser att gränsen, enligt
deras uppfattning, sedan tvåhundra år tillbaka har gått vid en stengärdesgård och
anser att den sträckningen genom ”gammal hävd” ska gälla. De anser även att om
lantmäterimyndighetens beslut ska gälla kommer flera byggnader och vägar tillhöra annans mark, eftersom de uppförts med den vetskapen att gränsen går vid
gärdesgården. Eftersom gärdesgården inte får rivas är marken för annan obrukbar
om fastighetsbestämningsbeslutet kvarstår.

Av utredningen framgår inte att hävden som tagits upp grundats på överenskommelse vilket, enligt lag, är ett krav för att hävden ska gälla. Därför kan
fastighetsgränsen inte vara bestämd genom hävd och mark- och miljödomstolen
beslutar att lantmäterimyndighetens utredning är korrekt och avslår överklagandet.
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4.2.4 Fallstudie 4. Omfattningen av en gemensamhetsanläggning
Ett fastighetsbestämningsbeslut har i fall F 261-12 från mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt överklagats. Ansökan om fastighetsbestämningen gjordes av en samfällighetsförening för att klarlägga omfattningen av en
gemensamhetsanläggning och det utrymme som anläggningen tar i anspråk på
varje deltagande fastighet.

I
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att

gemensamhetsanläggningen omfattas av en spillvattenbrunn som ligger vid en av
de deltagande fastigheternas uppfart. Fastighetsägarna till denna fastighet vet dock
att spillvattenbrunnen ligger cirka 2 meter därifrån, där spillvattenledningen
dimensionsförändras från 150 mm till 100 mm och anser därför att hela ledningen
med 150 mm i diameter borde omfattas av gemensamhetsanläggningen.
Fastighetsägarna överklagar därför Lantmäteriets beslut. Samfällighetsföreningen
bestrider att fastighetsbestämningsbeslutet ska ändras, då de anser att den gemensamma spillvattenledningen upphör vid en annan fastighet och att den biten av
spillvattenledningen som finns på den klagandes fastighet endast betjänar den
fastigheten, vilket innebär att den inte borde ingå i gemensamhetsanläggningen.

Fastighetsbestämningen ska pröva omfattningen av gemensamhetsanläggningen
och då ska det tidigare anläggningsbeslutet ligga som grund för prövningen. Av
anläggningsbeslutet framgår att samfällighetsföreningen ska sköta drift, underhåll
och förnyelse av spillvattenledningen, vilket tyder på att avsikten var att
föreningen skulle sköta hela ledningen. Eftersom hela ledningen med 150 mm i
diameter har lagts ner samtidigt och det även skulle kunna uppkomma konflikter
om de två sista metrarna på ledningen inte skulle ingå i gemensamhetsanläggningen, så bifaller mark- och miljödomstolen överklagandet.
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4.2.5 Fallstudie 5. Kostnader vid gemensam förrättning
I fall F 3014-12 från mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt behandlas ett ärende som avser överklagande angående förrättningskostnader vid en
fastighetsbestämning samt en särskild gränsutmärkning.

Fastighetsägare A har ansökt om fastighetsbestämning för gränsen som går mot
fastighetsägare B:s fastighet. Mellan två av gränspunkterna i den nämnda sträckan
stämde koordinaterna inte överens med originalkartan och för en av de två
punkterna fanns en motsägelse mellan koordinater och mått och därför behövdes
en fastighetsbestämning göras där. En annan gränspunkt, där det inte fanns någon
rättslig oklarhet, återmarkerades med särskild gränsutmärkning i sitt ursprungliga
läge.

Kostnaderna för förrättningen delades upp så att fastighetsägare A och B delade
lika på kostnaderna vad gäller fastighetsbestämning, då lantmäterimyndigheten
ansåg att båda fastigheterna har lika stor nytta av förrättningen samt att sökande
fastighetsägare A skulle bekosta åtgärden särskild gränsutmärkning.

Fastighetsägare B, som anser att de inte har nytta av fastighetsbestämningen då de
gjorde en gränsutvisning 2006, överklagar lantmäterimyndighetens beslut angående förrättningskostnaderna. De yrkar att fastighetsägare A ska betala hela
förrättningen, eftersom de nöjer sig med gränsutvisningen som tidigare gjorts och
den även visade samma mätning som lantmäterimyndigheten i fastighetsbestämningen kom fram till. De anser också bland annat att på grund av att de
bekostat en gränsutvisning, så reducerades kostnaden för åtgärden särskild gränsutmärkning i den nya förrättningen, eftersom det blev lättare att återfinna gränsmarkeringarna.

Gränsutvisningen som fastighetsägare B tidigare gjort, har ingen rättsverkan utan
anses endast som en myndighetsservice. Däremot så har både fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning rättsverkan. Detta innebär fördelar för
båda fastigheterna vid exempelvis försäljning av fastigheterna, eftersom gränserna
blir lagligen bestämda och detta medför mervärde till fastigheten.
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I och med detta anses lantmäterimyndighetens fördelning av förrättningskostnader
vara korrekt och överklagandet avslås.

4.2.6 Fallstudie 6. Fastighetsbestämning av servituts utövningsområde
I en dom, F 360-12, från Vänersborgs mark- och miljödomstol behandlas ett överklagande gällande en fastighetsbestämning av ett servitut. Servitutet hade bildats
genom en lantmäteriförrättning där fastigheten A är härskande i servitutsförhållandet och fastigheten B är tjänande. Servitutet avsåg en parkeringsplats för
två bilar. Fastighetsägarna till fastigheten B ansökte om en fastighetsbestämning
av servitutet, eftersom de ansåg att Lantmäteriet hade angivit ett för stort
utövningsområde för servitutet och att fastighetsägaren till fastighet A hade utökat
servitutsområdets omfattning på eget initiativ. År 2010 markerades servitutets
gränser med järnrör och ett fastighetsbestämningsbeslut meddelades. Lantmäteriet
bestämde i samband med detta att förrättningskostnaden skulle delas lika mellan
de berörda parterna, trots att fastighetsägaren till fastighet B i samband med ansökan åtagit sig att ensam svara för denna kostnad. Lantmäteriets beslut överklagades till fastighetsdomstolen vid Göteborgs tingsrätt av fastighetsägare till
fastigheten A.
I överklagandet yrkades att gränsrören i första hand skulle tas bort och att de i
andra hand skulle markeras excentriskt, utanför servitutsområdet. Ägaren till
fastighet A yrkade även att förrättningskostnaden endast skulle betalas av
fastighetsägarna till fastighet B. Fastighetsdomstolen ansåg inte att detta beslut
kunde överklagas i enlighet med FBL 15: 6, som innebär att utmärkta gränser kan
överklagas om dessa inte stämmer överens med förrättningsbeslutet. Inte heller
ansågs utformningen av gränsmarkeringarna kunna falla inom ramen för
fastighetsdomstolens prövning, eftersom detta inte utgör ett sådant förrättningsbeslut som kan överklagas. Fastighetsdomstolen meddelade därför att överklagandet avvisades i den delen som gäller gränsmarkeringarna men fastslog
övriga delar av fastighetsbestämningen.

Fastighetsägaren till fastigheten A överklagande fastighetsdomstolens beslut till
Hovrätten i Västra Sverige. Hovrätten ansåg att utmärkningen, likt övriga delar av
fastighetsbestämningen, kunde överklagas särskilt enligt FBL 14:6 och åter-

40

förvisade därför denna del av fastighetsbestämningen till mark- och miljödomstolen för ny prövning. I samband med denna prövning förordnades markoch miljödomstolen att pröva frågan gällande ersättning av rättegångskostnader.
När det gäller förrättningskostnaderna beslutades det att fastighetsägaren till
fastigheten B skulle betala hela förrättningskostnaden eftersom denne ansågs vara
bunden till det åtagande han meddelat i samband med ansökan.

I hovrätten inkom fastighetsägaren till fastigheten A med samma yttranden som
tidigare, men anförde att rören som placerats ut gjorde det omöjligt att parkera,
backa och vända inom området på grund av risken att dessa rör förstörs eller att
dessa punkterar däcken. Fastighetsägaren anförde dessutom att rören var mycket
svåra att se och kunde därför utgöra fara vid till exempel snöröjning.

Fastighetsägarna till fastigheten A anförde bland annat i sin talan att de, på sin
fastighet, hade placerat större stenar i omedelbar närhet till markeringsrören för att
undvika dessa påstådda svårigheter med att se markeringsrören. De menade även
att vändplan inte har varit avsikten för servitutsområdet och anför vidare att
fastighetsägaren till fastigheten A får vända på sin egen fastighet.

När det gäller yrkandet för gränsutsättningen avslogs detta med skälen att gränsmarkeringarna inte hindrade servitutsutövandet och att en utmärkning varit
nödvändig med hänsyn till de tvister som förelegat mellan de båda parterna. Inte
heller anses det nödvändigt att gränsmärkena markeras utanför gränsen.

Fastighetsägaren till fastigheten A har vunnit i hovrätten med hänseende på
förrättningskostnaden och fastighetsägarna till fastigheten B kan anses ha vunnit i
mark- och miljödomstolen med hänsyn till de olika aspekterna av gränsutmärkningen. Eftersom tvisten rörande gränsutmärkningen har utgjort den största
delen av rättegångskostnaderna förpliktades fastighetsägaren till fastigheten A att
betala 50 00 kronor i ersättning till fastighetsägarna till fastigheten B.
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4.2.7 Fallstudie 7. Förrättningskostnader vid särskild gränsutmärkning
I fall F-3235 från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt behandlas ett
överklagande angående förrättningskostnader för en särskild gränsutmärkning.

Fastighetsägare A har ansökt om särskild gränsutmärkning mellan hans fastighet
och fastighetsägare B:s fastighet. Förrättningskostnaderna beslutades av
lantmäterimyndigheten falla helt på fastighetsägare A, som överklagar detta. A
anser att förrättningen behövdes på grund av att B tagit A:s mark i besittning och
nyttjar den som sin egen mark genom att B byggt en carport med tillhörande
förråd intill fastighetsgränsen. Eftersom behovet av inmätning av carporten och
särskild gränsutmärkning orsakats av fastighetsägare B, yrkar A att B ska stå för
hela förrättningskostnaden. A anser att det är orimligt att han, som blivit utsatt för
intrång av grannar, ska debiteras för förrättningen.

Enligt FBL 14:16, ska förrättningskostnaderna vid en särskild gränsutmärkning
betalas av sökanden, så länge ingen överenskommelse skett mellan parterna eller
så länge inte motparten genom vårdslöshet och försummelse fördyrat förrättningen. I sådana fall ska kostnaden fördelas efter vad som är skäligt.

I detta fall har ingen överenskommelse skett. B har heller inte, varken genom
vårdslöshet eller genom försummelse, fördyrat förrättningen. Detta betyder att
lantmäterimyndighetens beslut om fördelning av kostnader är korrekt och
överklagandet avslås.
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4.3

Enkätstudie

Enkätundersökningen besvarades av 24 förrättningslantmätare, varav 15 är verksamma inom den kommunala lantmäterimyndigheten och de övriga nio är
verksamma inom det statliga Lantmäteriet. De kommunala kontoren som deltog i
undersökningen var utspridda på nio olika orter och de statliga kontoren var utspridda på sex orter.

I följande avsnitt redovisas huvudinnehållen i enkätsvaren. I bilaga 2 finns alla
fullständiga svar, förutom deltagarnas namn, som är borttagna av hänsyn till de
medverkande.

I figurerna 1 och 2 visas hur stor del av det totala antalet förrättningar per år som
enligt enkätdeltagarna utgörs av fastighetsbestämning respektive särskild
gränsutmärkning.

Antal

Fastighetsbestämning
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-

%
Figur 1. Enkätdeltagarnas totala antal förrättningar per år som
utgörs av fastighetsbestämning.

Antal

Särskild gränsutmärkning
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11 -

%
Figur 2. Enkätdeltagarnas totala antal förrättningar per år som
utgörs av särskild gränsutmärkning.
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4.3.1 Fastighetsbestämning i samband med andra förrättningar
De flesta av enkätsvaren visar att det är vanligast att fastighetsbestämning sker i
samband med andra typer av förrättningar (se fråga 4 i bilaga 2). Majoriteten av
deltagarna anser att detta gäller över hälften av de fastighetsbestämningsärenden
som de handlägger, det vill säga att fastighetsbestämning sällan sker som enskild
åtgärd. Som en motivering till detta ansåg en deltagare att fastighetsbestämning
sker som enskild åtgärd endast när tvist mellan sakägare föreligger. Ett typiskt fall
när fastighetsbestämning måste ske i samband fastighetsbildningsförrättning, till
exempel avstyckning, är när fastighetsgränsen tillkommit i något äldre typ av
skifte, exempelvis laga skifte.

4.3.2 Införandet av särskild gränsutmärkning
Av de 24 deltagarna i enkätundersökningen ansåg 18 stycken att lagändringen och
införandet av särskild gränsutmärkning på något eller några sätt har medfört positiva eller negativa förändringar. Möjligheten fanns i frågan att motivera sitt svar.
De tre som svarade nej motiverade detta med att de inte hade någon erfarenhet av,
eller inte var så insatta i hur det var innan lagändringen. De övriga tre ansåg att de
inte visste om lagändringen medfört någon förändring eller inte.
4.3.2.1 Positiva förändringar
En av de positiva förändringar som lyfts fram av många enkätdeltagare är att särskild gränsutmärkning till skillnad från återställande av gränsmärke ger rättskraft
och därför även bättre rättssäkerhet. Lagändringen medförde även att gränsen blir
tydligare markerad i terrängen och väl dokumenterad i karta och tillhörande
handlingar. Med juridiskt klarlagda gränser blir det lättare att söka och identifiera
fastighetsgränser i fastighetsregistret. Särskild gränsutmärkning har också gjort
det möjligt att förtäta gränsmarkeringarna, då det är långt mellan de befintliga
gränsmarkeringarna eller då det är dålig sikt mellan dessa. Lagen efter
förändringen anses vara tydligare och därför blir arbetsprocessen enklare. Om
fastighetsbestämning innan lagändringen inte kunde utföras, på grund av att det
inte förelåg någon juridisk oklarhet, ställdes förrättningen in utan att sakägaren
fick ut någonting av åtgärden.
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Den positiva skillnaden efter lagändringen anses vara att det i dessa fall är möjligt
att ändra åtgärd från fastighetsbestämning till särskild gränsutmärkning och
sakägaren får därmed gränsen lagligen utmärkt för förrättningskostnaden.

4.3.2.2 Negativa förändringar
Det vanligaste svaret i enkätundersökningen när det gäller negativa förändringar
var att särskild gränsutmärkning är mera kostsamt för sakägarna, då åtgärden
handläggs som en vanlig förrättning till skillnad från återställande av gränsmärke
och att det endast är den sökande som debiteras för förrättningskostnaderna. Detta
ansågs vara orättvist eftersom det i många fall handlar om gränsmärken som har
förstörts i samband med exempelvis ledningsarbete och att det i de fallen borde
vara möjligt att fördela kostnaden även på de som förstör gränsmarkeringarna.
Även i de fall då oenighet förekommer ansågs det vara felaktigt att förrättningskostnaderna endast faller på den sökande, speciellt i de fall då motparten hävdat
att gränsens sträckning är annan än den rätta. Detta leder till att lantmätaren får
hänvisa sökanden till att stämma motparten i domstol för att få ersättning för
förrättningskostnaden.

I de fall där exploateringsarbete kan riskera att gränsmarkeringarna förstörs, kan
dessa sättas ut med särskild gränsutmärkning i förebyggande syfte, vilket praktiskt
sätt ansågs vara fördelaktigt. Ur juridisk synpunkt ansågs den förebyggande åtgärden dock vara felaktig, då detta uppmuntrar till olaglig handling, det vill säga ta
bort eller förstöra gränsmarkeringar. Eftersom en grundkostnad alltid måste
betalas, är det fördelaktigt för sakägare att markera flera gränsmärken i samma
förrättning. Något som av en deltagare ansågs vara negativt var att dokumentationen blir mer omfattande vid särskild gränsutmärkning och att detta försvårar arbetsprocessen, medan en annan deltagare menade att det var en marginell
skillnad arbetsmässigt.
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4.3.3 Användandet av särskild gränsutmärkning och återställande av
gränsmärke
Frågan som gäller om särskild gränsutmärkning sker i större utsträckning än vad
återställande av gränsmärke gjorde, ansågs av många deltagare vara svår att
besvara. Anledningen till detta motiverades av en deltagare med att det inte har
hunnit gå tillräcklig lång tid, för att en jämförelse mellan de båda åtgärderna ska
vara möjlig. Sex deltagare besvarade frågan med att särskild gränsutmärkning
sker i mindre utsträckning än återställande av gränsmärke och motiverade detta
med att särskild gränsutmärkning är dyrare än vad återställande av gränsmärke
var, vilket gör att färre ansöker om denna åtgärd. En deltagare menade att i de fall
parter är överens om var en gräns rimligen borde gå väljs ofta gränsutvisning
istället för särskild gränsutmärkning av kostnadsskäl, eftersom en gränsutvisning
är billigare. En annan deltagare menade att förrättningslantmätare är ovana vid
särskild gränsutmärkning och därför inte upplyser fastighetsägarna om att denna
möjlighet finns.

När återställande av gränsmärke var aktuell valdes denna åtgärd ofta framför
gränsutvisning, eftersom skillnaden i kostnad endast var marginell och för en lite
högre kostnad kunde fastighetsägare även få gränsen markerad.

Det var endast tre deltagare som menade att särskild gränsutmärkning används i
större utsträckning än återställande av gränsmärke. Detta motiverades med att
särskild gränsutmärkning är tydligare och lättare att använda samt att den ger
rättsverkan, till skillnad från den tidigare åtgärden.

4.3.4 Juridisk oklarhet
Majoriteten av enkätdeltagarna ansåg att fastighetsbestämning ska användas när
det föreligger en juridisk oklarhet och att särskild gränsutmärkning endast ska
användas när det inte föreligger någon som helst juridisk oklarhet. Motiveringarna
om vad en juridisk oklarhet innebär, skiljde sig dock till viss del från varandra.

En gräns ansågs av en del vara juridiskt klar när den går att återfinna på marken
eller om den med tillräckligt god säkerhet kan återskapas med hjälp av tidigare

46

kartor och tillhörande handlingar. Vad som kan vara tillräckligt god säkerhet är
beroende av när handlingarna har upprättats och vilken kvalité dessa har. En
annan betydande faktor vid avgörandet om det föreligger en juridisk oklarhet eller
inte ansågs vara noggrannheten vid inmätningen av fastighetsgränserna. En deltagare menade att en osäkerhet större än 5-10 centimeter kräver fastighetsbestämning. Många enkätdeltagare ansåg att det inte föreligger någon juridisk
oklarhet i de fall fastighetsgränsen är koordinatbestämd och det finns en tydlig
karta. Ett problem som trots detta kan uppkomma är att det vid inmätningen av
gränsen ofta har använts koordinater i lokala referenssystem vilka vid förrättning
måste transformeras till aktuella system. För att det ska vara möjligt att transformera koordinaterna måste det gå att identifiera minst tre gränspunkter för att
särskild gränsutmärkning ska kunna genomföras. I annat fall krävs fastighetsbestämning.

En vanligt förekommande åsikt i enkätsvaren är att äldre gränser som inte tillkommit i laga ordning, exempelvis genom avsöndring, måste fastighetsbestämmas
och därför anses dessa gränser vara juridiskt oklara. När gränser är rättsligt entydiga och har tillkommit nyligen, kan ofta en särskild gränsutmärkning genomföras
istället för fastighetsbestämning. Föreligger en tvist mellan fastighetsägare, anser
många att en fastighetsbestämning dock bör användas i första hand.

4.3.5 Val av förrättningsåtgärd
En tredjedel av enkätdeltagarna trodde att fastighetsbestämning i vissa fall
används framför särskild gränsutmärkning även när denna åtgärd är tillämplig
(figur 3). Deltagarna trodde att detta bland annat kan bero på okunskap, bekvämlighet och vana. De menar också att det är svårt att gå ifrån gamla rutiner och att
lära sig detaljer kring en ny åtgärd som ändå ger liknande resultat. Fastighetsbestämning antas av de svarande användas i första hand också för att kunna fördela förrättningskostnader mellan flera parter då detta inte är möjligt vid särskild
gränsutmärkning.
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Används fastighetsbestämning
framför särskild gränsutmärkning

8

16

Ja

Nej

Figur 3. 16 av enkätdeltagarna tror att fastighetsbestämning väljs
framför särskild gränsutmärkning, även då den senare åtgärden är tillämplig.

4.4

Sammanfattad jämförelse

I följande avsnitt jämförs särskild gränsutmärkning med den tidigare åtgärden,
återställande av gränsmärke, samt med fastighetsbestämning. Resultaten från de
olika metoderna sammanfattas och jämförs för att ge en helhetsbild över de
nämnda åtgärderna.

4.4.1 Jämförelse mellan återställande av gränsmärke och särskild
gränsutmärkning
Med återställande av gränsmärke kunde fastighetsgränser, för vilka det inte förekom några juridiska oklarheter eller tvister, återutmärkas. Denna åtgärd medförde
dock inte att gränssträckningen fick någon rättsverkan.
Lagändringen och därmed införandet av åtgärden särskild gränsutmärkning har
medfört att det är möjligt att med rättsverkan märka ut gränsmärken, i de fall då
det inte föreligger någon juridisk oklarhet eller gränstvist. Att fastighetsgränserna
får rättsverkan är betydande eftersom detta medför att det blir lättare att identifiera
fastighetsgränser, vilket i sin tur kan leda till en minskning av gränstvister. En
annan aspekt är att rättsligt entydiga gränser tillför mervärde till fastigheterna.
Särskild gränsutmärkning sker i form av en förrättning till skillnad från
återställande av gränsmärke, vilket har medfört att kostnaderna för särskild
gränsutmärkning är högre än för återställande av gränsmärke. På grund av att
kostnaden blir högre vid särskild gränsutmärkning är det vanligt att parter som är
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överens om en gräns sträckning istället väljer att göra en gränsutvisning. Detta
kan bidra till att särskild gränsutmärkning används i mindre omfattning än vad
återställande av gränsmärke gjorde. När återställande av gränsmärke fortfarande
användes var denna åtgärd mer prisvärd än gränsutvisning, trots att den inte gav
rättsverkan, eftersom fastighetsägarna även fick gränsen markerad för endast en
något högre kostnad.

Studierna i uppsatsen visar att arbetsprocessen har förändrats marginellt i och med
lagändringen, men att dokumentationen vid handläggningen har blivit mer omfattande. Den mer omfattande dokumentationen har lett till att processen har blivit
något mer omständig, men samtidigt medför detta att förrättningshandlingarna blir
tydligare och starkare. Innan lagändringen var det inte möjligt att ändra från
fastighetsbestämning till åtgärden återställande av gränsmärke i de fall gränsen
kunde anses som juridisk klar. I dessa fall inställdes istället förrättningen. Detta
exemplifieras i fall Ö 346-96 där en fastighetsbestämningsförrättning inställdes i
vissa delar, eftersom det där inte ansågs föreligga några juridiska oklarheter och
därför kunde en fastighetsbestämning inte genomföras.

4.4.2 Jämförelse mellan fastighetsbestämning och särskild
gränsutmärkning
Av det totala antalet lantmäteriförrättningar per år anses, enligt enkätdeltagarna,
fastighetsbestämningar vara vanligare än särskild gränsutmärkning (figur 4). En
fastighetsbestämning är inte begränsad till att endast avgöra frågor gällande gränsers sträckning, till skillnad från särskild gränsutmärkning. Med fastighetsbestämning kan även servitut och ledningsrätters omfång och bestånd prövas.
Byggnaders fastighetstillhörighet och gemensamhetsanläggningars omfattning hör
också till frågor som kan avgöras med fastighetsbestämning. Exempel på vad som
kan behandlas i dessa typer av prövningar finns i fall F 261-12 och F 360-12 som
behandlar omfattningen av en gemensamhetsanläggning respektive omfattningen
av ett servitut. F 261-12 tar upp ett överklagande angående en fastighetsbestämning rörande en ledning och hur stor del av den ledningen som tillhör en
gemensamhetsanläggning. I F 360- 12 överklagas ett fastighetsbestämningsbeslut
gällande ett servituts utövningsområde och servitutets gränser.
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Jämförelse fastighetsbestämning/särskild
gränsutmärkning
14

Deltagarantal

12
10
8
Fastighetsbestämning

6

Särskild gränsutmärkning

4
2
0
0
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6-10
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%
Figur 4. Enkätdeltagarna anser att fastighetsbestämning sker i större utsträckning än särskild
gränsutmärkning.

Reglerna som behandlar fastighetsbestämning i kap 14. FBL har inte försändrats
så mycket sedan dessa regler tillkom i och med ikraftträdandet av FBL.
Fastighetsbestämning sker alltså på samma sätt idag, som innan lagändringen. De
största förändringarna som har skett är att det har blivit möjligt att pröva
gemensamhetsanläggningars omfattning och de kostnader som är förknippade
med dessa, samt att avgöra om byggnader hör till en viss fastighet eller inte. Vissa
av paragraferna som behandlar fastighetsbestämning har även fått ändrat innehåll,
delats upp på flera paragrafer eller ändrats till punktform, för att underlätta tolkningen.

Fastighetsbestämning sker vanligtvis i samband med annan förrättning och sällan
som en enskild åtgärd. När det gäller särskild gränsutmärkning är detta inte
möjligt, om det inte gäller de fastighetsgränser som inte förändras i och med
åtgärden. De gränser som förändras vid förrättning ska istället utmärkas enligt
FBL 4:27. Särskild gränsutmärkning kan dock handläggas i samma förrättning
som fastighetsbestämning, så länge det inte rör gränssträckningar som är juridisk
oklara och därför ska fastighetsbestämmas, vilket fall F 3014-12 behandlar.
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När det gäller utmärkningen av fastighetsgränser med hjälp av fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning finns det en viktig skillnad mellan de
två olika åtgärderna, som också är avgörande för vilken metod som ska användas.
Skillnaden är att särskild gränsutmärkning endast är tillämplig när det inte föreligger juridiska oklarheter kring en fastighetsgräns. Om det föreligger några
juridiska oklarheter om gränsen måste istället en fastighetsbestämning genomföras. En juridisk oklarhet kan till exempel vara att det saknas, eller inte finns
tillräckligt noggrant bestämda koordinater för gränspunkterna. I vissa fall där
ansökan skett gällande fastighetsbestämning kan, trots detta, en särskild gränsutmärkning bli aktuell för hela eller delar av gränsen. Ett exempel där detta visas
är i fall F 3014-12 där endast delar av gränsens sträckning kunde avgöras med
fastighetsbestämning eftersom resterande delar ansågs vara juridiskt klara och
särskild gränsutmärkning skulle tillämpas i dessa delar.

Skillnader i förrättningsförfarandet när det gäller fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning är inte så stora. Detta beror på att lagtexterna för respektive
åtgärd hänvisar båda till 4 kap FBL, där förrättningsförfarandet regleras. En sak
som dock skiljer sig åt för de båda åtgärdernas förfaranden är utredningen, som är
mer omfattande vid fastighetsbestämningen än vid särskild gränsutmärkning.
Anledningen till att utredningen är mer omfattande för fastighetsbestämning är att
det ofta saknas bra underlagsmaterial sedan tidigare och att det därför krävs mer
djupgående undersökningar. Vid särskild gränsutmärkning är gränspunkterna
klara och ofta väldefinierade i underlagsmaterialet, som ofta tillkommit under
senare tid och därför är lättare att tyda. Ytterligare en skillnad är att fastighetsbestämning leder fram till ett fastighetsbestämningsbeslut och att det vid särskild
gränsutmärkning meddelas ett gränsutmärkningsbeslut.
Någonting som fungerar på samma sätt för de båda åtgärderna är överklagandet,
då samma regler är tillämpliga.

Något som till skillnad från fastighetsbestämning anses vara negativt med särskild
gränsutmärkning är fördelningen av förrättningskostnaderna. Vid fastighetsbestämning kan lantmätaren efter vad som är skäligt fördela kostnaden mellan
parterna. Detta är inte möjligt vid särskild gränsutmärkning, då endast den
sökande svarar för förrättningskostnaden. Endast i de fall då motparten avsiktligt
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fördyrat förrättningen, kan förrättningskostnaden fördelas mellan flera parter.
Exempel på tvister som kan uppkomma när förrättningskostnaderna inte kan fördelas finns beskrivet i fall F-3235-11. I det fallet överklagas frågan om fördelningen av förrättningskostnaderna vid en särskild gränsutmärkning. En fastighetsägare menar att intrång gjorts på dennes fastighet av en granne och yrkar att
grannen ska svara för en del av förrättningskostnaden, då intrånget är skälet till att
åtgärden var behövlig. Ett annat fall som behandlar frågan om förrättningskostader är fall F 3014-12, där särskild gränsutmärkning handläggs tillsammans
med fastighetsbestämning. I detta fall fördelades kostnaden för fastighetsbestämning jämt mellan parterna, men endast sökanden skulle debiteras för delen
som avsåg särskild gränsutmärkning.

I de fall då tvist förekommer tvist gällande en gränssträckning ska särskild gränsutmärkning inte användas, utan då ska fastighetsbestämning tillämpas. Detta beror
på att det vid särskild gränsutmärkning inte ska finnas några som helst oklarheter
gällande gränsens rätta sträckning. Vid tvist är parterna oense om var sträckningen
går, vilket kan anses som en oklarhet och innebär att en fastighetsbestämning då
krävs.

Vid särskild gränsutmärkning kan inga avsteg från gränsens rätta sträckning
göras, eftersom åtgärden kräver att gränssträckningen är rättsligt klar, men vid
fastighetsbestämning kan mindre avsteg göras genom teknisk jämkning eller
överenskommelse mellan parter. Det finns två olika typer av överenskommelser
som kan uppkomma vid fastighetsbestämning av gränser och dessa två skiljer sig
en del ifrån varandra.

Överenskommelse enligt FBL 14:5 kräver skriftlig form och endast mindre
avvikelser får göras, medan överenskommelse enligt JP 18 §, en så kallad
gränshävd, kan gälla större avvikelser och där finns inga formkrav. Den senare
typen av överenskommelse kräver dock att parterna medvetet hävdat att gränsen
går i annan sträckning än den rätta i mer än 20 år och att överenskommelsen
träffats innan ikraftträdandet av den nya JB. Eftersom inga formkrav finns för
gränshävd kan det vara svårt att avgöra om det finns en överenskommelse eller
inte. I fall F 2056-12 tas denna fråga upp vid ett överklagande av ett

52

fastighetsbestämningsbeslut där Lantmäteriet beslutat att gränshävden inte ska
gälla.

När det gäller koordinatbestämda fastighetsgränser är det vid särskild gränsutmärkning viktigt att ha i åtanke när gränsen har bildats samt vilken kvalité det är
på förrättningshandlingarna. Beroende på tidpunkten för bildandet och vilka
normer som då gällde för redovisningen av koordinater, samt vilket referenssystem som koordinaterna angivits i, behövs olika mycket arbete med gränsutmärkningen. Koordinaterna kan exempelvis behöva transformeras om till det nu
gällande referenssystemet, vilket automatisk medför en risk att koordinaterna blir
felaktiga. Behovet av en transformation kan skapa problem eftersom det krävs
minst tre väl inmätta punkter för att koordinaterna ska få minsta möjliga fel. Är
koordinatpunkterna redan från början felaktigt inmätta kan felet bli ännu större
efter transformationen. Denna problematik tas bland annat upp i fall F 181-13.
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5 Diskussion
Diskussionskapitlet består av olika avsnitt som innehåller diskussion av metodval,
diskussion av resultat samt en slutsats.

5.1

Diskussion av metodval

Metoderna som använts i uppsatsen kompletterar varandra väl för att ge en bra
helhetsbild över förrättningsåtgärderna fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning. Varför respektive metod har valts, diskuteras i denna del av
diskussionen.

5.1.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie var nödvändig att genomföra för att sätta sig in i ämnesområdet
och för att, med stöd från andra författare, kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Litteratur som behandlar särskild gränsutmärkning fanns inte i lika
stor omfattning som litteratur om fastighetsbestämning. Anledningen till detta är
förmodligen att särskild gränsutmärkning infördes år 2010 och att litteraturen
därför inte har hunnit uppdateras sedan dess. En svårighet i litteraturstudien var att
hitta lagtext som inte längre är aktuell, eftersom lagtext ständigt uppdateras och
inaktuell lagtext tas bort så att den inte ska kunna användas felaktigt.

Vetenskapliga artiklar som endast behandlar fastighetsbestämning eller särskild
gränsutmärkning hittades inte. Detta gör denna studie unik, då det saknas tidigare
sammanställningar av åtgärderna. Den information från vetenskapliga artiklar som
kunde användas var stycken ur artiklar som behandlar närliggande ämnen inom
fastighetsrätten. Många artiklar fanns som behandlade områden inom fastighetsrätt i andra länder. Viss information i dessa artiklar kunde användas då informationen är generell för många länder, men annars var dessa artiklar svåra att
använda eftersom uppsatsen är begränsad till att endast omfatta Sverige.
Litteraturstudien ger en bra grund till att besvara frågeställningarna, men visar
också att andra metoder krävs för att komplettera informationen och därmed
fullständigt kunna besvara frågeställningarna.
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5.1.2 Fallstudie
Sju domstolar kontaktades för att få tillgång till rättsfall och av dessa var det sex
stycken som svarade. Även Lantmäteriet bidrog med rättsfall från deras rättsfallsregister. Om samtliga domstolar svarat med rättsfall, hade eventuellt valet av
rättsfall sett annorlunda ut, eftersom urvalsgruppen då hade blivit större. Många
domstolar skickade endast ett fåtal rättsfall, men eftersom Vänersborg bistod med
ungefär 30 stycken, fanns det fler av intresse därifrån. Eftersom många av de 60
fallen behandlade liknande tvister, valdes endast ett av dessa ut för att representera de alla. Exempel på en vanligt förekommande tvist bland rättsfallen är
fördelningen av förrättningskostnader.
De få rättsfall som fanns tillgängliga gällande särskild gränsutmärkning behandlar
nästan enbart fördelningen av förrättningskostnader, samt att gränsmärken utsatts
på felaktig plats. Detta tillsammans med att särskild gränsutmärkning endast
kunnat tillämpas i lite mer än tre år har bidragit till att det inte finns lika stor
mängd rättsfall tillgängliga som det finns för fastighetsbestämning. Det fanns
heller inte så många rättsfall tillgängliga som behandlar återställande av gränsmärke.

5.1.3 Enkätstudie
Enkätundersökningen genererade många svar, vilket kan bero på att den var enkelt
utformad och på ett smidigt sätt kunde besvaras via e-post. Den innehöll heller
inte mer än tio frågor och var därför inte så tidskrävande för de deltagande. Det
kan också bero på att enkäten innehöll frågor om ämnen som kanske engagerar
många, eftersom särskild gränsutmärkning är en så pass ny åtgärd som det förmodligen fortfarande funderas och diskuteras en del kring.

Att svaren i vissa frågor skiljer sig mycket från varandra kan bero på att
förrättningslantmätarna är specialiserade på olika saker och att de har varit verksamma under olika lång tid. Antal förrättningsärenden per år som behandlar
fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning kan också variera. Dessa
faktorer kan innebära att deltagarna är olika mycket insatta i området.
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Vid sammanställningen av enkätsvaren var det svårt att göra statistik på svaren,
eftersom inga krav fanns på hur dessa skulle utformas av deltagarna. Detta resulterade i att svaren angavs på flera olika sätt, exempelvis i procentform, intervaller
eller text. När bearbetningen av svaren skulle ske, krävdes därför en omräkning,
för att få samma enhet på samma svar. I de fall ett intervall lämnats som svar,
användes medelvärdet av intervallet. Detta kan ha medfört en osäkerhet i
statistiken. Statistiken kan dock ses som en bra ungefärlig överblick över hur
deltagarna besvarat frågorna. Deltagarna har heller inte lämnat exakta svar, då
svaren bygger på en uppskattning från varje enskild person. För att skapa mindre
osäkerhet i statistiken, kunde frågorna ha utformats annorlunda, exempelvis
genom att ställa krav på hur deltagaren ska ange svaren.

I en enkätundersökning är det viktigt att frågorna utformas på ett sådant vis att
risken för misstolkning är så liten som möjligt och att svaren ska vara lätta att
tolka. Detta är speciellt viktigt eftersom det inte finns någon möjlighet till att
ställa följdfrågor som kan tydliggöra svaret. En av frågorna i undersökningen, den
som avser juridisk oklarhet, upptäcktes i efterhand kunna misstolkas och hade
kunnat förtydligas. Trots risken för misstolkning valdes öppna frågor i undersökningen, eftersom dessa ger möjlighet till att besvara frågorna ur ett bredare
perspektiv, samt att kunna ge ett svar även om frågan kan upplevas som något
otydlig.

Enkäten skickades ut till ett okänt antal statliga lantmäterikontor samt ett okänt
antal förrättningslantmätare, vilket gör det svårt att uppskatta hur många av de
tillfrågade som deltagit i undersökningen och hur stort bortfallet är. Av de svar
som kom in hade några inte angivit om de är verksamma vid statliga Lantmäteriet
eller vid en kommunal lantmäterimyndighet. I dessa fall gjordes ett antagande om
att deltagaren är verksam vid statliga Lantmäteriet, eftersom deltagarna som
arbetar på en kommunal lantmäterimyndighet hade angivit det. Av de tillfrågade
kommunala lantmäterimyndigheterna var det endast tre kontor som inte deltog i
undersökningen. Valet att göra en enkätstudie anses i efterhand ha varit en
effektiv metod för att samla in information om de frågeställningar som de andra
två studierna inte helt kunde besvara.
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5.2

Diskussion av resultaten

Resultatet av metoderna visar att förrättningsåtgärderna fastighetsbestämning och
särskild gränsutmärkning till stor del liknar varandra både när det gäller förfarande vid förrättning samt när det gäller lagtext. I och med jämförelsen av
resultaten visade det sig dock att fastighetsbestämning är en mer omfattande
förrättning som i dagsläget sker i större utsträckning än särskild gränsutmärkning.
Att redan nu veta i vilken utsträckning särskild gränsutmärkning i framtiden
kommer att användas kan vara svårt, bland annat eftersom att erfarenheter kring
när åtgärden ska tillämpas, måste samlas in. Att fastighetsbestämning i dagsläget
är vanligare än särskild gränsutmärkning kan dels bero på att åtgärden oftast sker i
samband med fastighetsbildningsförrättningar, dels för att det är vanligare med
juridiskt oklara gränser och gränstvister än vad det är med juridiskt klara gränser
som endast behöver återutmärkas. Det kan även bero på att förrättningslantmätare
i vissa fall väljer fastighetsbestämning framför särskild gränsutmärkning, av
gammal vana eller för att de är osäkra på om gränsen är juridiskt klar eller inte.

Vad en juridisk oklarhet innebär, är den mest avgörande frågeställningen i
uppsatsen och samtidigt den svåraste frågan att besvara. Vad som är en juridisk
oklarhet finns inte definierat i varken lagtext, lagkommentarer, Lantmäteriets
handbok (som beskriver hur förfarandet ska gå till enligt FBL), eller annan
juridisk litteratur. Någon exakt definition har heller inte kunnat tas fram med
varken fallstudien eller enkätstudien. Exempel på vad som kan anses som en
juridisk oklarhet gavs i enkätstudien. Enkätsvaren gällande detta skiljde sig ofta
från varandra, vilket borde innebära att varje lantmätare från fall till fall måste
avgöra om det föreligger en juridisk oklarhet eller inte. Många deltagare menade
att det är koordinaters noggrannhet som avgör, men detta betyder att vad som är
en tillräcklig noggrannhet måste tolkas. Svårigheter med att avgöra om gränsen är
juridisk klar eller ej finns alltså även om gränsen är koordinatbestämd. I ett
utstickande enkätsvar menar deltagaren att en gräns osäkerhet inte får vara större
än 5-10 cm för att anses som juridisk klar. Om en koordinatbestämd gräns behöver transformeras för att stämma överens med ett gällande referenssystem, kan en
risk finnas att koordinaterna får en större osäkerhet efter transformationen och i
sådana fall bör en fastighetsbestämning göras istället för en särskild gränsutmärkning.
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Om det fanns tydliga riktlinjer i lagtexten att gå efter gällande hur stor en gräns
osäkerhet får vara, skulle det kanske vara lättare att avgöra om särskild
gränsutmärkning kan användas eller inte. Det är möjligt att detta redan har
diskuterats och att det finns skäl för att inte reglera detta i lagen. Då kanske ett
alternativ vore att ha med riktlinjer i en handbok för förrättningslantmätare.

Något som är en avgörande faktor vid bestämmandet av vilken förrättningsåtgärd
som ska användas är om det föreligger gränstvist eller inte. Särskild gränsutmärkning kan till skillnad från fastighetsbestämning inte tillämpas vid tvist
angående gränsens sträckning, då det inte får vara några oklarheter vid särskild
gränsutmärkning. Detta innebär att särskild gränsutmärkning inte kan användas
vid en tvist även om det finns bra underlagsmaterial och koordinatbestämda
gränser. Detta kan anses som något motsägelsefullt, eftersom fastighetsbestämning inte får tillämpas när en gräns uppenbart är juridiskt klar. En fråga
som då kan uppkomma är om en tvist är tillräcklig för att betrakta som en juridisk
oklarhet, så att en fastighetsbestämning ändå kan genomföras.

Tvister som dock kan förekomma vid särskild gränsutmärkning är oenigheter vid
fördelningen av förrättningskostnader. Att hela kostnaden ska betalas av sökanden, även om motparten orsakat behovet av åtgärden eller att motparten hävdar att
gränsen går på annat ställe än det rätta, kan ses som orättvist. Eftersom det endast
är möjligt att föredela förrättningskostnaden när motparten genom vårdslöshet
eller försummelse fördyrat förrättningen, avslås oftast dessa överklaganden då det
sällan går att bevisa. Ett exempel på detta visas i fall F-3235, där grannen till
sökanden gjort intrång på den sökandes fastighet och därför orsakat behovet av
särskild gränsutmärkning. Överklagandet i F-3235, där sökanden yrkade på att
motparten borde betala förrättningen avslogs, då grannen inte genom försummelse
eller vårdslöshet fördyrat förrättningen. Ett avtal mellan de berörda parterna om
att fördela förrättningskostnaden i dessa typer av fall är ett alternativ för att
undvika problemet med kostnadsfördelningen. I de fall parterna är oeniga är de
kanske dock inte intresserade av att träffa sådana avtal. Det borde därför finnas en
möjlighet för lantmäterimyndigheten att, på samma sätt som vid fastighetsbestämning, fördela kostnaderna efter vad som är skäligt mellan parterna utan att
motparten avsiktligt har fördyrat förrättningen.
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Att det inte går att fördela kostnaderna vid särskild gränsutmärkning skulle kunna
vara en anledning till att fastighetsbestämning istället väljs som förrättningsåtgärd,
om det på något sätt går att motivera att en juridisk oklarhet föreligger. Eftersom
fastighetsbestämning i de flesta fall är en mer omfattande åtgärd än särskild
gränsutmärkning, kan det leda till högre förrättningskostnader om den väljs
framför särskild gränsutmärkning, trots att den senare åtgärden egentligen är mer
tillämplig.

Sättet att överklaga är lika för de båda åtgärderna, men att fastighetsbestämning
överklagas är vanligare. Vi tror att detta dels kan bero på att fastighetsbestämning
sker i större utsträckning än särskild gränsutmärkning och att fler frågor kan
prövas med den åtgärden. Det kan också bero på att fall där det föreligger gränstvister alltid ska avgöras med fastighetsbestämning och det är oftast tvistiga
ärenden som överklagas.

Av de rättsfall som har studerats gällde de allra flesta överklaganden fördelningen
av förrättningskostnad. I fastighetsbestämningsfallen kan det även vara så att
motparten är den som överklagar, vilket tros kunna bero på att denne antingen
anser sig ofrivilligt ha blivit inblandad i förrättningen eller att förrättningskostnaden fördelats felaktigt. Eftersom överklaganden angående förrättningskostnaden vid särskild gränsutmärkning i regel sker av den som ansökt om
förrättningen, borde denne bli väl informerad om vilka regler som gäller vid
fördelningen av förrättningskostnaden. Om de inblandade parterna är väl medvetna om dessa regler skulle kanske antalet överklagade fall minska. Om möjligheten fanns att fördela förrättningskostnaden även vid särskild gränsutmärkning,
skulle det oftast kunna anses mera rättvist för de inblandade. Det skulle dock även
kunna leda till att det, på samma sätt som vid fastighetsbestämning, blir fler sakägare som kan överklaga.

Andra överklaganden än fördelningen av förrättningskostnader verkar vara
ovanliga vid särskild gränsutmärkning. Det finns dock några fall, exempelvis F
181-13, som behandlar överklaganden där gränsmärken anses ha återutsatts felaktigt.
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Dessa typer av fall borde inte kunna bli felaktiga, då gränsen borde vara juridiskt
klar vid särskild gränsutmärkning, vilket gör att lantmätarens val av förrättningsåtgärd kan ifrågasättas i sådana fall. Kanske vore det i dessa fall lämpligare att
använda fastighetsbestämning. Detta är ett ytterligare bevis på att val av metod
kan vara svårt och dessutom kan bli felaktigt, eftersom det inte finns en exakt
definition av vad en juridisk oklarhet är.

Att en lagändring skedde där särskild gränsutmärkning ersatte återställande av
gränsmärke anses vara bra på så vis att gränsutmärkningen nu får rättskraft, vilket
den inte fick tidigare. Något som dock kan anses som en försämring är att särskild
gränsutmärkning är mer kostsam för den sökande. Detta faller sig dock naturligt,
eftersom åtgärden ger rättskraft samt att den genomförs som en förrättning och en
grundkostnad därför måste betalas. Detta kanske kan leda till att sökanden istället
väljer att endast göra en gränsutvisning, som är mindre kostsam. Den åtgärden ger
dock varken rättsverkan eller utsatta gränsmärken och frågan är då om sökanden
är upplyst om betydelsen av särskild gränsutmärkning. Något som kan diskuteras
är hur stor betydelse en rättskraftig gräns har för fastigheten. I fall F 3014-12
beskrivs att gränsmärken med rättsverkan tillför mervärde till fastigheten och då
är frågan om mervärdet är tillräckligt stort för att motivera fastighetsägaren till att
göra en särskild gränsutmärkning istället för en gränsutvisning.

En av de största anledningarna till lagändringen var att det, på grund av äldre
bestämmelser, fanns och fortfarande finns gränser utan rättsverkan. Dessa gränser
kan till exempel bidra till att gränsuppgifterna i fastighetsregistret inte helt
stämmer överens med verkligheten. De kan även bidra till att det blir svårt att
identifiera vilken mark som hör till vilken fastighet, vilket kan skapa problem vid
exempelvis fastighetsbildning, fastighetsöverlåtelse och belåning av fastigheter.
Vi anser att en lagändring var nödvändig för att på lång sikt försöka kunna ersätta
alla gränser som inte är rättskraftiga med gränser som har rättsverkan. Detta för att
skapa ett fastighetsregister med korrekt information som ger trygghet både för
markägare och för de som använder fastighetsregistret i sitt arbete. Även ur ett
samhällsutvecklingsperspektiv kan det vara viktigt, då alla förändringar i markanvändningen underlättas med tydliga och rättskraftiga fastighetsgränser.
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Lagändringen anses, som tidigare nämnts, vara nödvändig. En fråga som dock
uppkommit är om särskild gränsutmärkning behöver vara en enskild förrättningsåtgärd, då åtgärden regleras i samma kapitel som fastighetsbestämning och går till
på ungefär samma sätt. Istället skulle åtgärden kanske kunna vara en mindre del
av en fastighetsbestämningsförrättning. Detta skulle innebära att förrättningskostnaden då kan fördelas mellan parterna och att problemet med metodval skulle
kunna undvikas, eftersom det skulle vara samma åtgärd och samma krav som
gäller. Att kunna urskilja särskild gränsutmärkning som en egen åtgärd kan dock
anses vara positivt då den åtgärden ofta inte kräver lika omfattande utredning som
fastighetsbestämning. I nuläget anser vi inte att det ena alternativet är bättre än det
andra. Särskild gränsutmärkning har inte varit möjlig tillräckligt länge för att
kunna göra en rättvis bedömning. En sådan bedömning kan troligvis inte göras
inom den närmsta tiden och inte heller av andra än de som har stor erfarenhet av
de båda förrättningsåtgärderna.

5.3

Slutsats

En av uppsatsens slutsatser är att fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning är väldigt lika både när det gäller lagtexten och förfarandet, men att
fastighetsbestämning sker i större uträckning. Att åtgärderna påminner så pass
mycket om varandra kan bero på att de regleras under samma kapitel i FBL och
ofta hänvisar till samma paragrafer. En skillnad i arbetsprocessen för lantmätare är
dock att fastighetsbestämning oftast kräver mera omfattande utredning än särskild
gränsutmärkning.

En slutsats som kan dras angående lagändringen är att skillnaden mellan återställande av gränsmärke och särskild gränsutmärkning endast är marginell när det
gäller arbetssättet, men att den stora skillnaden mellan åtgärderna som av många
anses positiv, är att särskild gränsutmärkning ger rättsverkan.

En annan viktig slutsats är den skillnad i sättet att fördela förrättningskostnaden i
de båda förrättningsåtgärderna. Denna skillnad kan av många ses som negativ, då
möjligheten till att fördela kostnaden mellan flera inblandade parter borde finnas
även vid särskild gränsutmärkning.
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En av uppsatsens viktigaste slutsatser är att det ibland kan vara svårt för
förrättningslantmätaren att avgöra vilken förrättningsåtgärd av fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning som ska väljas, på grund av att det inte
finns en exakt definition av vad en juridisk oklarhet är.

5.4

Fortsatta studier

Under arbetets gång har några frågor uppkommit som skulle kunna vara
intressanta att använda i framtida studier. Ett förslag på en fråga som skulle kunna
undersökas är om det finns behov av att kunna fördela förrättningskostnaden
mellan de inblandade parterna vid särskild gränsutmärkning, eller om lagen som
den är utformad idag redan reglerar detta på ett bra sätt.

Något annat som skulle kunna utredas i framtida studier är hur stor osäkerhet som
ska tillåtas för att en gräns ska kunna anses vara juridiskt klar. Om riktlinjer för
detta kunde tas fram, skulle det kunna underlätta arbetsprocessen för förrättningslantmätaren, då valet av förrättningsåtgärd skulle bli enklare.

En annan frågeställning som skulle kunna undersökas är hur gränsbestämningar
går till i andra länder och jämföra detta med de gränsbestämningsåtgärder som
finns i Sverige.
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Bilagor
Bilaga 1. Frågorna i enkätundersökningen

Bilaga 2. De samlade enkätsvaren

F1: Namn, arbetsplats, ort, antal verksamma år som förrättningslantmätare
A: Östersunds kommun, Östersund, 3
B: sthlm kommun, 3
C: stockholm, 6
D: Lantmäteriet i Stockholm, 3,5
E: Lantmäteriet. Gävle. 7 år.
F: Lantmäteriet i Hudiksvall, drygt 2 verksamma år
G: KLM Stockholm 26 år som mätningsingenjör, 8 år som lantmätare
H: Lantmäterimyndigheten Malmö stad, 25 år
I: Lantmäteriet F020302, Bollnäs, 4 år
J: lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun, 10
K: KLM, Norrköping, 1,5
L: Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun, 2 år
M: Statliga lantmäteriet i Stockholms län, Stockholm, 18 månader
N: Uppsala, 1 år.
O: Lantmäteriet Mora 15 år och där före 13 år som ingenjör
P: Uppsala kommun, 8 månader
Q: Lantmätermyndigheten i Kalmar kommun, Kalmar, 6 år
R: KLM-Karlstad, 5 år
S: Sthlm (Statligt), 2 år
T: Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad, 9 år
U: KLM Göteborg, 2,5 år
V: KLM Göteborg, Göteborgs kommun, 11 år
W: KLM, Göteborg, 3
X: KLM i Norrköping, ca 20 år

F2: Hur många förrättningar i snitt uppskattar du att du genomför under ett
år?
A: 25
B: 20
C: Vet ej
D: ca 30-40

E: 20
F: C:a 30
G: 20
H: 20 st
I: 50-75 st
J: 20 st
K: 30
L: ca 25. Är inblandad i många stora förrättningar (främst AL), därför blir det inte
så många.
M: 25 stycken
N: Har inte jobbat så länge men detta första år kommer jag ha avslutat drygt 20 st.
O: 28
P: Vet ej, har gjort 18 stycken hittills.
Q: 10-15
R: ca 30 st
S: 35
T: 15 st
U: 20
V: 10
W: 30
X: ca 20 st (lågt antal pga chefsskap som är min huvuduppgift fn)

F3: Ungefär hur stor del av dessa förrättningar innefattar
fastighetsbestämning?
A: 5
B: 5 %
C: 20 %
D:3
E: 4
F: 1-2 %
G: 0
H: 2 st
I: 10–15 %
J: 2 %

K: 1/10
L: 1-2 st per år (5-10%)
M: 2 stycken
N: Många, ca hälften.
O: 12 %
P: 3 stycken
Q: 0-1 st
R: 0 st
S: 2/35
T: 5 %
U: 1 av 20
V: 0 till 1
W: 1/10
X: ca 10 - 15 %

F4: Ungefär hur stor del av fastighetsbestämningsärendena handläggs i
samband med annan förrättning?
A: 4/5
B: 80 %
C: 50 %
D: 2
E: 75 %
F: 100 % än så länge
G: 0
H: hälften
I: 50 %
J: Alla
K: 100 % hitttills
L: 100% (hittills)
M:100 %
N: I 100% av de fall jag har haft.
O: 10 %

P: Av de tre jag nämnde är 2 i samband med annan förrättning. 1 var enbart
fastighetsbestämning
Q: Vet ej
R: Så gott som alla
S: 85 %
T: 100 %
U: 1 av 20
V: I princip alla
W: 9/10
X: merparten, fbest som fristående åtgärd endast vid tvis

F5: Ungefär hur stor del av det totala antalet förrättningar som du genomför
per år innefattar särskild gränsutmärkning?
A: 1/25
B: 5 %
C: 4 %
D: 3
E: 5 %
F: 0 % (det är lantmäteriingenjörerna som tar dessa jobb)
G: 8
H: ingen hittills
I: 5 %
J: Inga
K: 0
L: 0%
M: 1/25
N: Har inte haft någon sådan ännu. Oftast blir det en bestämning då man inte kan
uppnå tillräckligt bra noggrannhet för att kunna bara göra en Särgut.
O:28 % 2010-2012 särgut, 33 % 2006-2012 särgut och åtgrä
P: Ha haft ett ärende hittills.
Q: 0-1 st
R: Inga
S: 1/35
T: 5 %

U: 5%
V: Ingen hittills
W: 1/30
X: ca 10 .15 %

F6: Har du arbetat med, eller på annat sätt kommit i kontakt med den
åtgärd som gällde innan särskild gränsutmärkning (återställande av
gränsmärke)?
A: Ja
B: Nej
C: Ja
D: Nej
E: Ja
F: Nej
G: Ja
H: Ja
I: Ja
J: Ja
K: Nej
L: Nej
M: Nej
N: Nej
O: Ja
P: Nej
Q: Nej
R: Nej
S: Ja
T: Ja
U: Nej
V: Ja
W: Ja
X: Ja

F7: Anser du att lagändringen, införandet av särskild gränsutmärkning, på
något eller några sätt har medfört någon förändring (positiv/negativ)?
A: Ja
B: Ja
C: Ja
D: E: Ja
F: Ja
G: Ja
H: Ja
I: Ja
J: Ja
K: Vet ej
L: Ja
M: Nej
N: Nej
O: Ja
P: nej
Q: Ja
R: Ingen åsikt
S: Ja
T: Ja
U: Ja
V: Ja
W: Ja
X: Ja

Motivera gärna:
A: Positivt: De markeringar som slås ner får rättskraft och man kan senare (i
andra förrättningar/framtiden) använda markeringen som gränspunkt, till skilland
från återställt gränsmärke. De fastigheter som får markeringar särskilt
gränsutmärkta får en juridiskt klarlagd gräns med markering. Åtgärden får en mer
betydande dokumentation och det blir enklare vid arkivforskning mm. Det är
möjligt att markera punkter som tidigare var omarkerade. Om ansökan om

fastighetsbestämmning utreds och det visar sig att någon fastighetsbestämmning
inte kan genomföras pga att exempelvis en gräns redan är juridiskt klar kan
ansökan

ändras

till

en

förstärkningmarkeras/återmakeras.

SÄRGUT
Sökanden

och

får

då

gränsen
ändå

något

kan
för

förrättningskostnaden. Hade SÄRGUT ej funnits hade förrättningen ställts in och
sökanden hade inte fått något alls. Negativt: De är kostsamt att genomföra
SÄRGUT av en markering då ärendet genomförs som en normal förrättning måste
alla grundkostnader ändå betalas.Det är ekonomiskt att genomföra flera
markeringar samtidigt. Åtgärden används, eller uppmanas,att användas, innann
gränsmarkeringar tas bort, exempelvis vid en vägbyggnation. Rent praktiskt är
detta fungerande. Juridiskt tycker jag det är högst anmärkningsvärt att man
förbereder något straffbart (ta bort gällande gränsmarkeringar) med en
myndighetsåtgärd.

D: Vet ej

E: Återställande av gränsmärke hade ingen juridisk verkan. Med särskild
gränsutmärkning har åtgärderna blivit tydligare och enklare

G: Tydligare dokumentation då den görs som en förrättning Dokumentationen gör
de lite omständligare och dyrare

H: Även om jag inte har gjorts någon särskild gränsutmärkning, så anser jag att
det blir tydligare för alla intressenter och den nya lagstiftningen har vidgat
möjligheterna och ger större rättssäkerhet. Jag har andra arbetsuppgifter utöver
förrättningar. Därav det låga antalet. Sett till hela det kommunala kontoret, så har i
snitt ca 140 förrättningar per år. Vi gör ca 5 fastighetsbestämningar per år och
hittills har vi utfört någon enstaka gränsutmärkning. Anledningen till det låga
antalet gränsutmärkningar är att Malmö stad är speciellt. Mycket är redan
noggrant inmätt och dokumenterat. Det är stor skillnad att jobba på landsbygden
vilket jag har gjorde på 1990-talet.

I: Dyrare för sakägarna (men åtgärden får ju rättsverkan)

J: Marginell förändring rent arbetsmässigt, kan inte svara på om det medfört
någon annan positiv eller negativ förändring.

L: Lagen är tydligare nu.

M: Jag har ingen erfarenhet av hur det var innan lagändringen.

N: Har ingen erfarenhet tyvärr.

O: Positivt: Juridikt bindande och 4 veckors överklagandetiden. Uppstyrningen
hur sakägarna ska kontaktas. Speciellt vid en säkerställning( Avtal med
Trafikverket)
Negativt: Förrättningskostnaden, att inte vem som helst kan ta på sig kostnaden
Det är som jag uppfattar mest ledningsdragarna som "förstör" t.ex. tele, el,
bredbandsbolag och t.ex. kommunala VA bolag kan inte stå som sökande och
betalare utan en sakägare måste stå som betalare och den som egentligen ska
betala tar på sig att räkningen får skickas till dem. Krångel.

P: Jag är inte så insatt i de två åtgärderna. Håller på att handlägga mitt första
ärende nu gällande särskild gränsutmärkning.

Q: Möjlighet att märka ut fastighetsgränser på nytt med rättsverkan.

R: Ingen åsikt

S: Positivt med en åtgärden,SÄRGUT är att det går att göra en nymarkering av
gräns på linjen och inte endast där det sedan tidigare funnits en markering

T: En klar fördel är att det går att få en juridiskt gällande markering som egen
åtgärd. Nackdelen är den kostnad (svårt att komma under 15 000 kr) det innebär tt
göra en särskild gränsutmärkning som enskild åtgärd

U: Rättssäkerhet för kund

V: Förändringen är att det är lättare att se och söka i fastighetsregistret när en ny
utmärkning har skett.

W: Sgut har högre status genom att gränsmärket blir juridiskt gällande.

X: Positivt; Att det klarlagts att Sägru kan användas för att t.ex. märka ut
gränspunkter som tidigare varit omarkerade, gränspunkter som förkommit och
excentriska eller nya gränspunkteri en befintlig gränslinje. Mycket negativt; Att
förrättningskostnaden för Sägru bara kan läggas på den som sökt om åtgärden.
Pga reglernas utformning, att fbest inte får användas när lm med säkerhet kan slå
fast gränsens läge med stöd av befintligt arkivmaterial etc, används sägru i stor
utsträckning även när parterna är oense om en gräns läge. Om man vid en sådan
åtgärd kommer fram till att det är motparten till sökanden som uppenbart har fel
känns det väldigt underligt att hela kostnaden för sägru då måste läggas på
sökanden och att man sedan får hänvisa denne till att stämma motparten vid
allmän domstol om hon/han vill försöka få tillbaka kostnaden (+ ev. kompensation
för "gränsöverskridandet") från motparten. Enligt min uppfattning bör sägru
innehålla samma möjligheter för lm att besluta hur förrättningskostnaden ska
fördelas som gäller för fbest. I sammanhanget ska också noteras att resultatet av
sägru har samma rättsverkan för såväl sökanden som för motparten.

F8: Tror du att särskild gränsutmärkning används i större utsträckning än
återställande av gränsmärke?
A: Vet ej
B: Vet ej
C: Ja
D: Vet ej
E: Ja
F: vet ej
G: Nej
H: vet ej
I: Nej
J: Vet ej
K: Vet ej

L: Vet ej
M: vet ej
N: Vet ej
O: Nej
P: Vet ej
Q: Vet ej
R: Vet ej
S: Vet ej
T: Nej
U: Nej
V: Nej
W: Vet ej
X: Ja

Motivera gärna:
A: Det har nog gått för kort tid för att kunna ge ett rättvist svar på detta. Sen kan
man ifrågasätta om återställande av gränsmärke har skett på korrekt sätt alla
gånger, vilken dokumentation som finns kvar osv. Jag vet heller inte vad som
krävs för att det ska räknas som återställande av gränsmärke.

E: Se svar ovan.

I: Dyrare!

M: Jag har ingen erfarenhet av hur det var innan lagändringen.

O: Krångligare just pg förrättningskostnaden se ovan När är det teknisk klart? Vid
åtgrä var det tydligt att det skulle vara ett mordent övergripande koordinatsystem
men å andra sidan Det kanske är snarare mätmetoden och inte lagstiftningen som
gör att man faktiskt kan säga tekniskt klart vid "lokala"koordinatsystem

S: Den tekninska åtgärden "Återställande av gränsmärke" är ej möjlig sedan
förrättningsåtgärden SÄRGUT infördes (år 2010). Jag har aldrig arbetet med

"Återställande

av

gränsmärke".

Hos

oss

genfördes

den

åtgärden

av

mätningsingejörer.

T: När man är överens med grannen om var gränsen rimligen borde gå väljer man
oftare en visning av gränsen istället fr en särskild gränsutmärkning - av
kostnadsskäl. Tidigare (när återställande användes) var det inte så stor skillnad
kostnadsmässigt att ansöka om återställande eller visning av gräns och då kunde
man lägga en tuselapp mer på att även få gränsn markerad (trots att den inte blev
juridiskt gällande)

U: Återställande är billigare alltså är det färre som är intresserade av SGU

W: Det som talar emot är att sgut nu är dyrt och många lantmätare är ovan vid
förfarandet och marknadsför det därför inte för fastighetsägarna. Om det finns
koordinater för gränspunkten så känns själva märket inte lika viktigt. Med mer
rutiner och erfarenheter på kontoren tror jag att handläggningen kan förenklas och
bli vanligare.

X: Innehåller fler tillämpningssituationer, jfr ovan. Rättsverkan har tydliggjorts.

F9:

Vad

anser

du

är

en

juridisk

oklarhet

i

samband

med

fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning? Dvs. när ska vilken
metod användas?
A: Jag utgår från att vi pratar om fastighetsgränser. Om en fastighetsgräns kan
återfinnas på marken eller om den med god säkerhet kan återskapas är gränsen
juridiskt klar. Vad som räknas som "god säkerhet" får avgöras från fall till fall då
det oftas bygger på äldre förrättninghandlingar och vilken nogranhet de hade vid
det mättilfället.

B: Hur exakt läget var bestämt i teknisk beskrivning och karta.

C: Säskild gränsutmärkning används när det inte finns någon oklarhet i
gränsmärkets läge. Vanligen genom att det finns koordinater till gränsmärket.

D: I de förrättningar jag har haft har det inte varit några problem.
Fastighetsbestämning har fått göras om t.ex. fastigheten bildats gm avsöndring. I
de fall ansökningar har kommit in om särskild gränsutmärkning har gränserna
bildats relativt nyligen och är rättsligt entydiga.

E: Särskild gränsutmärkning ska endast användas om det finns underlag som
tydligt visar gränser och gränspunkters rätta läge. Om det finns oklarheter eller
om sakägare är oense bör alltid fast.bestämning alltid göras.

F: Det beror på vilket underlag som finns tillgängligt. Om det finns koordinater
och en tydlig karta är särskild gränsutmärkning lämplig. Ofta är dock koordinater
angivna i lokala system som har dålig eller saknar yttre orientering och då krävs
transformation. Om man då inte kan lokalisera minst tre gränspunkter är en
transformation inte möjlig, och då krävs fastighetsbestämning.

G: När gränspunkten är bestämd med koordinater = Särskild gränsutmärkning
annars fastighetsbestämning. Ingen större oklarhet

H: Har inte upplevt nåon juridisk oklarhet. Jag tror vi resonerar så att det som var
fastighetsbestämning innan fortfarande är fastighetsbestämning.

I: Ibland. Svårt att veta om tyvist råder om gränsen!

J: -

K: Jag har som sagt inte genomfört någon särgut, men jag tror att jag skulle
använda mig av den metoden i fall där det finns koordinatsatta gränspunkter. Fbst
används när gränsen är ej laga fastställd, medan särgut används när gränsen är
fastställd sedan tidigare.

L: Fastighetsbestämning ska användas när det är oklart var gränserna går eller när
de inte är lagligen bestämda. Många avsöndringar kan vara tydliga, men är ändå
inte lagligen bestämda. Då behövs fastighetsbestämning i alla fall.

M: Om särgut ska användas så ska det inte vara några oklarheter kring var
gränsmarkeringen har varit, du ska kunna kolla på tidigare förrättningar och få
fram koordinater så att det enkelt går att sätta ut en ny markering.
Så fort vi på LM inte har tillräckligt med underlag för att kunna bedöma var
gränsmarkeringen har varit ska vi göra en fbst.

N: En särskild gränsutmärkning kan man ju göra när det finns tillräckligt bra
underlag att gå efter, dvs koordinater och handlingar och då man kan uppnå en
tillräckligt bra noggrannhet. en fastighetsbestämning bör man göra då man har
äldre handlingar och osäkra lägen på gränser. Typiskt fall är då man i en
förrättning ska göra en avstyckning och går emot en gammal gräns från tex laga
skifte. Då är en bestämning på sin plats. Likaså görs alltid bestämningar då man
har att göra med avsöndringsgränser och andra gränser som inte är lagligen
bestämda.

O: Om det är helt klart och borde gå som särgut men inte en sakägare accepterar
det och det redan är avgjort så att en fastighetsbestämning inte går att använda.
Rören är defacto borta. Hur gör man då?
Det knepiga i att vid en fastighetsbestämning kan man besluta på delning av
förrättningskostnaden men det vid särgut alltid bara är sökande. Inte riktigt ett
svar på frågan men ett problem

P: Om det inte råder några tvivel om var gränsmarkeringen ska sitta och det går
att räkna fram med bra noggrannhet bör gränsutmärkning användas. Vid
avsöndringar gör vi i regel fastighetsbestämning eftersom gränsen inte kommit till
i laga ordning.

Q: Det skulle i så fall var när gränsen är "klar" men fastighetsägarna oense.

R: Vid fastighetsbestämning vet du inte vad gräsen går. Vid särskild
gränsutmärkning finns gränsen, men hittar inte rören.

S: Jag anser att det är en klar skillnad mellan fstb och SÄRGUT dvs. vid minsta
osäkerhet om vart en fastighetsgräns går så ska en fastighetsbestämning göras. Då

fastighetsgränser inte är tydliga eller inte lagligen bestämda (ex. avsöndring) ska
en fastighetsbestämning göras. Detta gäller tveklöst vid nybildande av
bostadsfastigheter samt vid höga markvärden. Kunden (sökande/sakägare) är
oftast nöjd med en utvisning (uppdrag) av gräns görs i stället för att en SÄRGUT
görs, detta pga. kostnaden. Men då gäller det att Flm upplyser sökande om de
alternativ som finns och dess innebörd.

T: Anser inte att det finns någon oklarhet. När gränsen är klar - d.v.s rättsligen
bestämd och det finns koordinater för var markeringen borde vara, kan vi göra en
särskild gränsutmärkning. Finns det några oklarheter är det fortfarande alltid
fastighetsbestämning som är det enda alternativet.

U: SGU kan bara användas på rättsligen tillkomna gränser alltså bör det inte
finnas oklarheter..

V: Jag ser ingen juridisk oklarhet.

W: Osäkerhet på mer än 5-10 cm är gränsen mellan bestämning och sgut.

X: Tycker det finns en gråzon mellan sägru och fbest som man efterhand bör
jobba mer med för att förtydliga vad som gäller via handböcker, fler
tillämpningsexempel mm. När är en gräns så "klar" att sägru ska tillämpas (och
fbest därmed inte får tillämpas). Frågan skulle få mindre betydelse om
förrättningskostnadens fördelning fick behandlas lika i båda fallen (jfr ovan). En
annan fråga som kan ställas är varför man behöver ha två olika institut (har dock
inte funderat djupare kring detta?) Varför räcker det inte med en åtgärd,
förslagsvis fbest, som får tillämpas så fort en gräns etc är oklar i någon mening
(t.ex. för berörda fastighetsägare pga att ett gränsmärke kommit bort).

F10: Tror du att fastighetsbestämning främst används, trots att särskild
gränsutmärkning kan användas?
A: Ja
B: Nej
C: Nej

D: Nej
E: Nej
F: ja
G: Nej
H: Ja
I: Ja
J: Nej
K: Ja
L: Nej
M: Nej
N: Ja
O: Ja
P: Nej
Q: Nej
R: Nej
S: Nej
T: Nej
U: Nej
V: Nej
W: Nej
X: Ja

Om ja, i så fall varför?
A: Okunskap.

F: Bekvämlighet, vana

H: Kanske det tar lite tid att annama nyheter. Man fortsätter i "gamla hjulspår".
Kanske lite uppfräschning med en ny brochyr eller lite kompletterande
kompetensutveckling skulle vara till nytta.

K: Därför att det är enklare att genomföra en åtgärd som man kan, än att sätta sig
in detaljerna kring hur en ny åtgärd fungerar. Skillnaden i resultat är i många fall
förmodligen marginell.

N: Så kan det kanske vara i vissa fall. Man gör ju hellre en bestämning om man är
tveksam till om en särgut kan användas eller inte.

O: För att kunna besluta om förrättningskostnaden hälften var

W: Ofta är gränserna osäkra oc då ska bestämning göras

X: Förrättningskostnadens fördelning och viss oklarhet kring när en gräns ska
anses så klar att sägru ska användas (jfr ovan).

