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   Abstract 

Easements that no longer fulfill a purpose or have not been used for a very long period of time 

are called useless easements. Useless easement are not automatically removed from the Real 

Property Register, they remain and creates an unnecessary load. The purpose of this thesis is 

to investigate how to improve the handling of easements in order to reduce the number of 

useless easements in the Real Property Register.   

The methods used are literature study and interview study. The literature study investigates 

Swedish law text and legal literature. Extracts from the Real Property Register and cadastral 

dossier are presented to give practical examples. Three cadastral surveyors and one lawyer 

were interviewed in the study.  

The literature study shows that the Real Property Register contains a large number of useless 

easements. It mainly concerns power line easements, villa easements and easements for 

clearing forest. Useless easements cause delays and higher cadastral procedure costs. During 

the last couple of years various propositions have been presented to improve the handling of 

easements and decrease the number of useless easements. In February 2013 the Swedish 

Government presented a proposal of change of legislations to the parliament. The proposal 

presents a variety of changes which together aim to reduce the number of useless easements 

in the Real Property Register. 

The interview study shows that useless easements affect surveyors work in a negative way 

and generate higher costs for interested parties. Interview participants thinks that the proposed 

law to remove not renewed easements from the register will give the best effect to decrease 

the number of useless easements in the Real Property. At the same time they fear an increased 

legal loss.  

This study shows that there is a large need of new ways of handling useless easements. A 

reliable Real Property Register is very important for the users. A more reliable register would 

help the cadastral surveyors work and lead to lower costs for the interested parties.  

Keywords: Useless easements, Real Property Register, National Land Survey, cadastral 

procedure, Swedish Land Code, Real Property Formation Act, agreement easement, land 

registration authority. 



 

 

   Sammanfattning 

Servitut som inte uppfyller något ändamål eller inte använts under väldigt lång tid kallas 

onyttiga servitut. Ett onyttigt servitut försvinner inte automatiskt från Fastighetsregistret utan 

kvarstår och skapar en onödig belastning. Syftet med examensarbetet är att utreda hur 

hanteringen av servitut kan förbättras för att minska antalet onyttiga servitut i 

Fastighetsregistret. 

De metoder som används är en litteraturstudie och en intervjustudie. I litteraturstudien 

undersöks svensk lagstiftning och juridisk litteratur. Utdrag ur Fastighetsregistret och 

förrättningsakt visas för att ge praktiska exempel. I intervjustudien intervjuas en jurist och tre 

förrättningslantmätare.  

Litteraturstudien visar att Fastighetsregistret belastas av många onyttiga servitut. Det rör sig 

främst om kraftledningsservitut, villaservitut och servitut för skogsfång och mulbete. 

Förrättningslantmätarnas arbete påverkas av dessa då de fördröjer och fördyrar förrättningar. 

Olika förslag har lagts fram för att förbättra hanteringen och minska uppkomsten av onyttiga 

servitut. I februari 2013 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen. Propositionen 

innebär flera olika lagförändringar som tillsammans syftar till att minska antalet onyttiga 

servitut i Fastighetsregistret.  

I intervjustudien framkommer att onyttiga servitut påverkar lantmätarnas arbete negativt. 

Förrättningar fördröjs och fördyras. Intervjudeltagarna tror att lagen om preklusion kommer 

ge störst effekt. Samtidigt finns en oro för ökad rättsförlust då servitut som inte är inskrivna 

kan förfalla vid överlåtelse.  

Denna studie visar att det finns ett stort behov av nya möjligheter att hantera onyttiga servitut. 

Det är viktigt att Fastighetsregistret är pålitligt då myndigheter, företag och privatpersoner 

använder uppgifter därifrån. Färre onyttiga servitut i Fastighetsregistret skulle minska 

lantmätarnas utredningstid och därmed ge lägre förrättningskostnader för sakägarna.  

 

Nyckelord: Onyttiga servitut, Fastighetsregistret, Lantmäteriet, avtalsservitut, förrättning, 

Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Inskrivningsmyndigheten. 



 

 

   Förkortningar 

AL Anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

ExL Expropriationslagen (SFS 1972:719) 

FBL   Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)  

JB Jordabalken (SFS 1970:994)  

LL Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144) 

PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

VägL Väglagen (SFS 1971:948) 
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   1. Inledning 

Servitut som uppfyller sitt ändamål och gäller i den fastighet som den i praktiken belastar fyller en 

viktig funktion. De servitut som av olika anledningar belastar fastigheter trots att de inte ska det 

kallas för onyttiga servitut. Sedan mer än 50 år tillbaka har olika förslag lagts fram och vissa 

lagförändringar genomförts för att åtgärda de problem som onyttiga servitut medför. Trots detta är 

lagstiftningen i stort behov av en modernisering. Detta examensarbete behandlar vilka åtgärder 

som gjorts tidigare samt vilka förändringar som är aktuella idag. 

   1.1 Bakgrund  

Servitut har funnits i mer än 500 år och i mitten av 1600-talet introducerades begreppet i 

svensk rätt. Därefter har flera försök gjorts för att utforma beskrivningar och regler som ska 

gälla för servitut. Under förarbetena till Servitutslagen uttalades flera beskrivningar kring 

begreppet servitut men ingen klar definition togs upp i lagtexten. Då nya Jordabalken (JB) 

skapades ägnade lagkommittén mycket tid till att klarlägga servitutsinnebörden och idag finns 

servitutsrekvisiten i JB 14:1 (Nilsson & Sjödin, 2003). Servitut ger rätt för en fastighetsägare 

att utnyttja annan fastighets mark, anläggning eller byggnad för visst bestämt ändamål. 

Exempel på detta kan vara servitut för väg, vatten eller avlopp (Kalbro, 2005). 

Det finns två olika slags servitut, avtalsservitut och officialservitut.  Officialservitut bildas 

genom beslut av myndighet eller domstol och registreras i Fastighetsregistret. Även 

avtalsservitut, som är tillkomna genom avtal mellan fastighetsägarna, kan registreras för att få 

ett säkrare sakrättsligt skydd (Julstad, 2011).  

Servitut som inte uppfyller sitt ändamål försvinner inte automatiskt från Fastighetsregistret 

utan kvarstår och skapar en onödig belastning. Dessa kallas för onyttiga servitut vilka kan 

uppstå av olika orsaker. En orsak är att vid fastighetsdelning före år 1968 fördes rättigheter 

automatiskt över till nybildade fastigheter oavsett om de var berörda eller inte. En annan orsak 

är att många servitut inte avregistreras trots att de inte längre fyller något behov. Det är viktigt 

att Fastighetsregistret är pålitligt då olika myndigheter och privatpersoner använder uppgifter 

därifrån. Enligt Lantmäteriets beräkningar belastar flera hundratusen onyttiga servitut 

Fastighetsregistret vilket framför allt skapar problem i förrättningsverksamheten (Ds 

2010:43). I varje förrättning genererar de onyttiga servituten i genomsnitt en timmes extra 

utredningsarbete. Detta medför onödiga förrättningskostnader vilka bekostas av sakägarna 
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som ofta är privatpersoner. Varje år betalar sakägarna 20 miljoner kronor för det extra 

utredningsarbete som de onyttiga servituten medför (Ds 2010:43). 

År 1968 infördes en preklusionslag för att minska antalet onyttiga servitut i 

Fastighetsregistret. Lagen innebar att alla servitut bildade före år 1918 som inte förnyats innan 

år 1970 togs bort från registret. Lagen resulterade i att 90 % av onyttiga servitut kunde tas 

bort när förnyelsetiden gått ut (Ds 2010:43). Även om preklusionslagen gav ett gott resultat så 

har antalet onyttiga servitut därefter ökat markant. Domstolsverket och Lantmäteriet har lagt 

fram flera förslag till Justitiedepartementet kring vilka ytterligare åtgärder som behövs. År 

2010 genomförde därför Justitiedepartementet en utredning, Oriktiga inskrivningar av servitut 

och nyttjanderätter i fastighetsregistret – Några åtgärder för att komma till rätta med 

problemet, Ds 2010:43. Utredningen ger flera förslag på lagförändringar som, om de 

genomförs, ger olika följder för myndigheter, företag och privatpersoner. Den 21 februari 

2013 överlämnade regeringen propositionen 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister 

till riksdagen. 

   1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att utreda hur hanteringen av servitut kan förbättras för att 

minska antalet onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Utifrån syftet ställs följande 

problemformuleringar: 

 

1. Vad är onyttiga servitut och hur uppstår de? 

2. Vilka möjligheter finns det idag att ta bort existerande och 

förhindra att nya tillkommer? 

3. Vilka förslag har lagts fram för framtida lagstiftning?  

 

Genom att besvara dessa frågor ska rapporten beskriva hur onyttiga servitut uppkommer, 

vilka problem de orsakar, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka som är aktuella idag. 

Examensarbetet ska bidra till ökad förståelse om onyttiga servitut och dess hantering för 

yrkesverksamma lantmätare, företag, privatpersoner och andra som på olika sätt berörs av 

servitut. Studien är viktig för målgrupperna då den dels beskriver onyttiga servitut och vilka 

problem de orsakar samt belyser vilka lagförändringar som är aktuella. 
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   1.3 Avgränsningar  

Servitut kan bildas på flera sätt och utifrån olika lagrum. Det här examensarbetet avser att 

fokusera på avtalsservitut som skrivits in i Fastighetsregistret. Oinskrivna avtalsservitut och 

officialservitut behandlas bara övergripande i detta arbete. Hur onyttiga servitut hanteras vid 

olika fastighetsbildningsåtgärder beror på vilken åtgärd som genomförs samt om det är 

tjänande eller härskande fastighet som förändras. I rapporten undersöks servitutshantering vid 

förändring av den belastade, tjänande, fastigheten. Situationen då härskande fastighet 

förändras berörs inte. 

Onyttiga servitut berör myndigheter och privatpersoner på olika sätt. Detta examensarbete 

lägger störst vikt vid hur Lantmäteriet påverkas. 

   1.4 Disposition 

Här följer en kort beskrivning av examensarbetets innehåll. Kapitel två beskriver de metoder 

som använts för att utföra studien. Litteratur- och intervjustudien redovisas i kapitel tre och 

fyra. Litteraturstudien ger en bred bakgrund till ämnet samt förståelse för dess ingående 

terminologi. Förrättningsakter visas som exempel. Intervjustudien ger en djupare inblick i hur 

Lantmäteriet påverkas av onyttiga servitut. En jurist och tre yrkesverksamma 

förrättningslantmätare intervjuas. I kapitel fem följer diskussion om vad resultatet visar. 

Examensarbetet avslutas med ett kapitel där slutsatser och förslag till fortsatta studier ges. 
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   2. Metod 

Juridiken består av ett stort antal rättsregler som tillsammans ska bilda ett heltäckande system. 

Lagarna ska komplettera varandra och kunna tolkas utifrån olika metoder. I praktiken kan inte 

alla frågor besvaras utifrån lagtext. Rättsreglerna, rättsfall och rättsvetenskaplig litteratur 

skapar tillsammans ett fungerande rättsystem (Nilsson, 2011).  

För att få en bra grund om ämnet har lagtext, juridisk litteratur och praktiska exempel 

granskats. I detta examensarbete har en litteraturstudie och en intervjustudie genomförts. En 

litteraturstudie innebär enligt Green, Johnson och Adams (2006) att granska och objektivt 

redovisa aktuell publicerad information inom ett ämne på ett klart och tydligt sätt. Genom 

intervjuer inhämtas beskrivande information om hur människor upplever olika situationer 

(Dalen, 2007). 

   2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie syftar till att ge ett beskrivande underlag av ämnet genom att värdera och 

analysera relevant forskning. Olika valda källor inom det aktuella området studeras och 

sammanställs (Forsberg & Wengström, 2003). För att få en bred bakgrund om ämnet 

genomfördes först en litteraturstudie. Litteraturstudien syftade till att besvara examensarbetets 

frågeställningar. Källor som användes var Sveriges Rikes Lag, juridisk litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Justitiedepartementets utredning om oriktiga inskrivningar (Ds 

2010:43) har haft stort betydelse för studien eftersom den innehåller mycket information om 

onyttiga servitut. Utöver detta har även förrättningsakter undersökts och redovisas som 

exempel i litteraturstudien för att visa hur onyttiga servitut påverkar fastigheter i praktiken.  

Litteraturen har inhämtats från Högskolan i Gävles bibliotek, Gävle stadsbibliotek samt 

Lantmäteriet. En förrättningsakt och utdrag från Fastighetsregistret kommer från 

Lantmäterikontoret i Uppsala. Utredningar och en proposition kommer från 

Justitiedepartementet. Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna ScienceDirect och Land 

Use Policy som nås via Högskolan i Gävles bibliotek.  
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Artiklar har även hämtats från tidskriften Nordic Journal of Land Surveying and Real Estate 

Research. Följande sökord användes för att finna relevanta artiklar:  

Easement 

Real property right

Real estate regulations

Land use policy

Real property register

Cadastre



   2.2 Intervjustudie 

Intervju är ett enkelt medel för att få information om vad en person anser om en viss 

företeelse (Lantz, 2007). I examensarbetet användes en kvalitativ intervjustudie för att få en 

djupare förståelse om hur Lantmäteriet och förrättningslantmätarna påverkas av onyttiga 

servitut. Frågor med öppna svarsalternativ ställdes. Enligt Dalen (2007) ger frågor med öppna 

svarsalternativ intervjudeltagarna möjlighet att fritt prata om sina erfarenheter.  

För att få tillräcklig och tillförlitlig information intervjuades tre förrättningslantmätare och en 

jurist. Tre Lantmäterikontor i närheten av studieorten kontaktades. Vid urval av 

intervjudeltagare var ett krav att de arbetat som förrättningslantmätare i minst fem år. Varje 

kontor gav förslag på lämplig deltagare och samtliga tackade ja. Förrättningslantmätarna 

intervjuades för att få deras syn och åsikter kring hur förrättningsarbetet påverkas av onyttiga 

servitut samt vilka förändringar de anser är nödvändiga. Den jurist som intervjuades 

medverkade 2011 till Lantmäteriets yttrande kring felaktiga inskrivningar och var därför 

intressant för denna studie. Samtliga deltagare informerades om studiens syfte innan 

intervjutillfället. Frågorna utformades efter studiens tre problemformuleringar och var 

indelade i två kategorier. Första kategorins frågor handlade om hur lantmätarna påverkas av 

onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning. Andra kategorin handlade om vad lantmätarna 

anser om de förslag på framtida lagstiftning som propositionen 2012/13:76 lagt fram. Varje 

intervjudeltagare informerades muntligt kring de förslag om lagförändringar som lagts fram 

innan frågorna från andra kategorin ställdes. 

 



 

 

6 

Tre av intervjuerna utfördes genom möten på respektive Lantmäterikontor. Den fjärde 

intervjun genomfördes via telefonsamtal då det praktiskt inte gick att lösa på annat sätt. För 

att inte förlora någon information spelades samtliga intervjuer in, efter godkännande av 

deltagarna, samtidigt som svaren även antecknades. Intervjuerna renskrevs samma dag med 

hjälp av det inspelade materialet samt anteckningarna. Vid renskrivningen användes endast 

det material som var relevant utifrån frågeställningen. Svaren skickades till deltagarna för 

godkännande innan publicering. I resultatdelen sammanställdes och analyserades 

intervjumaterialet.  
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   3. Resultat av litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudien är att få djupare förståelse om ämnet. I det här kapitlet beskrivs 

terminologin kring fastigheter och servitut. Störst vikt läggs vid hur onyttiga servitut hanteras 

idag och vilka lagförändringar som är aktuella. Information till litteraturstudien är hämtad 

främst från lagtext, juridisk litteratur samt material från Justitiedepartementet. Förrättningsakt 

och utdrag ur Fastighetsregistret redovisas som exempel för att visa hur onyttiga servitut 

påverkar fastigheter i praktiken. 

   3.1 Fastigheter  

Alla mark- och vattenområden i Sverige är indelade i fastigheter eller samfälligheter. En 

fastighet är fast egendom som avgränsas både horisontellt och vertikalt enligt JB 1:1. 

En samfällighet är ett område som tillhör flera fastigheter gemensamt där varje fastighet har 

en bestämt andel i samfälligheten (Julstad, 2011). Varje fastighet och samfällighet har en unik 

fastighetsbeteckning som redovisas i Fastighetsregistret vilket sköts av Lantmäteriet (Ekbäck, 

2009a). I Sverige finns både statliga och kommunala lantmäterikontor. I denna studie kommer 

lantmäterimyndigheten att benämnas Lantmäteriet vilket då avser både statlig och kommunal 

lantmäterimyndighet. År 2011 bytte Inskrivningsmyndigheten namn till Lantmäteriets 

fastighetsinskrivning, i den här studien kommer myndigheten ändå benämnas 

Inskrivningsmyndigheten.  

Fastighetsindelningen kan förändras så att nya fastigheter bildas eller existerande fastigheter 

förändras. För detta krävs beslut av myndighet eller domstol. Detta sker oftast via en 

lantmäteriförrättning som regleras av Fastighetsbildningslagen (FBL). Fastighetsindelningen 

kan även förändras efter beslut enligt andra lagar som AL, LL, PBL, ExL och VägL samt 

längre bak i tiden genom privata åtgärder (Julstad, 2011). I FBL 3:1 finns de allmänna 

lämplighetsvillkoren som säger att varje fastighet som bildas eller ändras ska vara varaktigt 

lämpad för sitt ändamål, ha en lämplig utformning och tillgång till vägar samt godtagbara 

anordningar för vatten och avlopp. Där finns även ett krav på varaktig användning inom 

överskådlig tid. 

Fastigheter kan byta ägare genom köp, byte, gåva, arv eller bodelning. Äganderätten 

offentliggörs genom inskrivning, den nye ägaren måste söka lagfart inom 3 månader enligt JB 
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20:1 och JB 20:2. Lagfartsansökan görs till Inskrivningsmyndigheten och lagfaren ägare 

redovisas i Fastighetsregistrets inskrivningsdel. Genom lagfarten kan ägaren företräda 

fastigheten i olika situationer som fastighetsbildningsåtgärder eller inteckning för lån (Julstad, 

2011).  

Enligt Bennett, Wallace och Williamson (2008) kan en fastighets äganderätt inskränkas av 

olika rättigheter. Fastigheter kan belastas eller ha tillgång till olika rättigheter som gäller 

mellan fastigheter eller till förmån för en person. Dessa rättigheter bildas genom 

myndighetsbeslut eller privata avtal. Exempel på en rättighet mellan fastigheter är servitut, en 

rättighet som gäller till förmån för person kan vara nyttjanderätt (Julstad, Mattsson & Strang, 

2006). 

För att uppfylla villkoren i FBL 3:1 måste fastigheter i vissa fall få rätt att använda andra 

fastigheters mark. Detta ordnas ofta genom att servitut bildas (Kalbro, 2005).  Ett exempel på 

servitut kan vara rätt att använda en väg över en annan fastighet. 

   3.2  Fastighetsregistret 

I Sverige redovisas alla fastigheter, samfälligheter och fastighetsanknuten information sedan 

år 2000 i ett rikstäckande Fastighetsregister som regelbundet uppdateras. Varje fastighet har 

en unik fastighetsbeteckning vilket gör det möjligt att skilja dem från varandra (Grauers, 

2012). Bestämmelser om Fastighetsregistret och inskrivning regleras främst i 

Fastighetsbildningslagens 19 kapitel, Jordabalkens 19 och 23 kapitel, lagen (2000:224) om 

fastighetsregister, Förordning (2000:308) om fastighetsregister samt Inskrivningsförordning 

(2000:309). 

Fastighetsregistret fyller en viktig funktion för hela samhället och det är statliga Lantmäteriet 

som ansvarar för driften. Genom att skriva in rättigheter som t.ex. servitut får de sakrättslig 

verkan och gäller mot ny ägare vid en överlåtelse. Registret innehåller en mängd olika 

uppgifter som många myndigheter, företag och även privatpersoner har direktåtkomst till och 

används till olika syften (Ds 2010:43). Även Rajabifard, Williamson, Steudler, Binns och 

King (2007) anser att Fastighetsregistret fyller en viktig roll för ett lands utveckling och 

Sverige är ett av få länder i världen som har ett komplett register. 

Fastighetsregistret består av fem delar: allmän del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel 

och taxeringsuppgiftsdel.  
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Den allmänna delen innehåller uppgifter om fastigheters och samfälligheters 

fastighetsbeteckning, ursprung, areal, servitut, genomförda lantmäteriförrättningar m.m. 

(Ekbäck, 2009b). Det är Lantmäteriet som har huvudansvaret för Fastighetsregistrets 

allmänna del (Ekbäck, 2009a). Då en förrättning registreras i den allmänna delen anses den 

fullbordad och får sakrättslig verkan (Lantmäteriet, 2013). 

I inskrivningsdelen finns bl.a. uppgift om lagfaren ägare, inskrivningar som servitut och 

nyttjanderätter samt inteckningar vilka registreras av Inskrivningsmyndigheten. Servitut ska 

även redovisas i den allmänna delen vilket sker då Inskrivningsmyndigheten meddelar 

Lantmäteriet att inskrivning har registrerats (Ds 2010:43). Tidigare fanns en fastighetsbok där 

uppgifter om inskrivningarna registrerades. På 1970-talet började arbetet med att föra över 

uppgifterna till inskrivningsregistret (Grauers, 2012). 

   3.3 Fastighetsbildning 

Fastighetsindelningen kan ändras efter beslut av domstol eller myndighet. Oftast sker det 

genom en förrättning av Lantmäteriet som även har ansvar för Fastighetsregistrets allmänna 

del och registerkartan. Bestämmelser om hur fastigheter får bildas och ändras finns i FBL. 

Nybildning sker genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Ombildning sker 

genom fastighetsreglering (Julstad, 2011). De som ansöker om en lantmäteriförrättning eller 

andra personer som direkt berörs kallas för sakägare och det är de som betalar förrättningen.  

Om dessa inte kan komma överens om vem som ska stå för kostnaden finns särskilda 

bestämmelser om hur betalningen ska fördelas (Julstad et al., 2006). Efter en förrättning ska 

Lantmäteriet meddela beslut om fastighetsbildning (fastighetsbildningsbeslut) vilket bl.a. 

redovisar hur fastighetsindelningen ändrats samt vilka servitutsåtgärder som vidtagits. 

Fastighetsbildningen anses fullbordad när den förts in i fastighetsregistrets allmänna del och 

därigenom får åtgärden sakrättslig verkan (Lantmäteriet, 2013). 

Avstyckning regleras i FBL 10 kap. och innebär att ett markområde eller tredimensionellt 

utrymme, efter ansökan av fastighetsägare, avskiljs för att bli en ny fastighet (Julstad et al., 

2006). Den fastighet som återstår efter avstyckningen kallas stamfastighet, nybildad fastighet 

kallas styckningslott. Tillsammans kallas de för styckningsdelar (Julstad, 2011). 
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Genom klyvning kan en fastighet som ägs gemensamt av flera personer, så kallad 

samäganderätt, delas och bilda nya fastigheter vilket regleras i FBL 11 kap. Delningen kan 

ske utan att delägarna är överens. Delarna kallas klyvningslotter och ursprunglig fastighet 

upphör att existera (Julstad, 2011).  

Om hela fastigheter ska fogas till varandra och bilda en ny fastighet sker det via 

sammanläggning vilket regleras i FBL 12 kap. Det finns vissa krav för att sammanläggning 

ska få ske.  Ett krav är att de ingående fastigheterna innehas med samma rätt, har samma 

ägare eller, om det är flera ägare, att äganderätten är fördelad lika i alla fastigheter (Julstad et 

al., 2006).  

All ombildning av fastigheter sker genom fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering kan 

bl.a. mark överföras från en fastighet till en annan och officialservitut bildas, ändras och 

upphävas. Bestämmelser om fastighetsreglering finns i FBL 5-9 kap som innehåller villkor för 

alla typer av fastighetsregleringar men även vissa speciella bestämmelser för bl.a. servitut 

(Julstad et al., 2006).  

   3.4 Servitut 

Många fastigheter behöver använda mark, byggnad eller anläggning på en annan fastighet för 

att fastighetsägaren ska kunna använda sin fastighet på ett ändamålsenligt sätt. Ett exempel 

kan vara en fastighet som inte har tillgång till kommunalt vatten eller egen brunn och som då 

istället kan behöva få rätt att ta vatten från en grannes fastighet (Kalbro, 2005). Rättigheten 

skapas genom servitut som ger rätt för ägaren till en fastighet att använda en annan fastighet 

på ett bestämt vis. Att servitutet är bundet till fastigheten och inte till person gör att det inte är 

beroende av vem som äger fastigheten (Lundén, 2010). Den fastighet som servitutet är 

upplåtet i kallas tjänande och fastighet som servitutet är till förmån för kallas härskande.  

Servitut kan vara positiva eller negativa, de positiva är vanligast och innebär rätt för en 

fastighet att använda en annan fastighet för ett bestämt ändamål, t.ex. ta vatten från en brunn 

eller åka över någon annans väg. Ett negativt servitut innebär att den tjänande fastighetens 

ägare förbinder sig att inte använda sin fastighet på ett visst sätt, t.ex. att inte plantera träd på 

ett visst område av fastigheten för att inte förstöra utsikten för grannen (Kalbro, 2007).  

Ett servitut kan vara lokaliserat eller olokaliserat. Ett lokaliserat servitut finns på ett bestämt 

område på fastigheten medan ett olokaliserat servitut gäller över hela fastigheten (Paasch, 
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2005). Ett lokaliserat servitut kan vara en brunn eller en väg medan ett jaktservitut som gäller 

över en hel eller en del av en fastighet är en olokaliserad rättighet (Julstad, 2011).  

Enligt Bennett et al. (2008) är det mycket vanligt att servitut skapas mellan två angränsande 

fastigheter. Enligt Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) är totalt 877 000 fastigheter i 

Sverige belastade med en eller flera inskrivningar som registrerats i Fastighetsregistret. Av 

dessa är 79 000 servitut för väg och 35 000 servitut för avlopp.  

   3.4.1 Servitutsrekvisiten  

För att få bilda ett servitut finns vissa krav, servitutsrekvisit, vilka regleras i JB 14:1. Om 

dessa krav uppfylls kan ett servitut upplåtas i den tjänande fastigheten till förmån för den 

härskande fastigheten. Enligt rekvisiten ska servitutets ändamål vara av stadigvarande 

betydelse, användningen av servitutet får inte vara tillfälligt utan ska gälla över en längre tid 

(Nilsson & Sjödin, 2003). Servitutet måste även främja en ändamålsenlig markanvändning 

vilket innebär att berörda fastigheter tillsammans med servitutet totalt ska uppnå en 

effektivare användning än utan (Lantmäteriet, 2013). Ytterligare ett krav är att nyttan för den 

härskande fastigheten måste vara större än skadan på den tjänande fastigheten, oavsett vilka 

fastigheternas ägare är (Lundén, 2010).  

Ett servitut får inte ta en hel fastighet i anspråk, den tjänande fastigheten ska fortfarande ha 

rätt att utnyttja servitutsområdet (Julstad, 2011). Däremot kan ett visst markområde tas helt i 

anspråk för ett bestämt ändamål, t.ex. en väg. Området får då endast användas för detta 

ändamål (Julstad et al., 2006).  

   3.4.2 Bildande av servitut 

En förutsättning för att servitut ska få bildas är, som tidigare nämnts, att servitutrekvisiten i JB 

14:1 är uppfyllda. Servitut kan bildas på olika sätt, det finns avtalsservitut och officialservitut. 

Avtalsservitut bildas genom avtal mellan privatpersoner och officialservitut bildas genom 

beslut av domstol eller myndighet. Servitut kan även vara lokaliserade eller olokaliserade 

(Julstad, 2011). 

Avtalsservitut upprättas efter överenskommelse genom ett avtal mellan fastigheternas ägare 

(Lundén 2010). De grundläggande bestämmelserna för avtalsservitut finns i 7 kap. och 14 

kap. JB. För att avtalet ska vara giltigt ska det upplåtas skriftligt av den tjänande fastighetens 

ägare, innehålla uppgifter om ändamål, ange vilken fastighet som belastas och vilken fastighet 



 

 

12 

servitutet är till förmån för. Dessa formkrav finns i JB 14:5. Även servitutrekvisiten i JB 14:1 

måste vara uppfyllda. Avtalsservitut kan enligt JB 7:6 tidsbegränsas. Enligt Lundén (2010) 

ska de dock inte normalt ha någon längsta giltighetstid eftersom de ska vara av stadigvarande 

betydelse. 

Officialservitut bildas genom beslut av domstol eller myndighet. Dessa kan skapas genom 

flera olika lagar, vanligast är att det sker enligt FBL i en lantmäteriförrättning. Efter skriftlig 

ansökan tas ärendet till prövning och handläggs genom fastighetsreglering (Lantmäteriet, 

2013). Officialservitut grundas oftast på överenskommelse mellan fastighetsägarna men kan 

även bildas genom tvång. Ägare av en fastighet kan alltså bli tvingad att upplåta servitutsrätt 

på sin mark (Navratil & Frank, 2008). 

Servitut som bildas enligt FBL ska, liksom avtalsservitut, uppfylla rekvisiten i JB 14:1. 

Förutom rekvisiten i JB 14:1 måste även bestämmelserna i FBL 7:1, som anger att servitutet 

måste vara av väsentlig betydelse för fastighetens ändamålsenliga användning, uppfyllas 

(Nilsson & Sjödin, 2003). Officialservitut får inte, till skillnad från avtalsservitut, ha någon 

tidsbegränsning (Lantmäteriet, 2013). Ett officialservitut får inte bildas enligt FBL om det kan 

ske genom annan lagstiftning, så som AL, LL och VägL (Kalbro, 2007). Officialservitut 

redovisas alltid i fastighetsregistrets allmänna del vilket ger dem starkare rättssäkerhet än 

avtalsservitut. Då det tidigare fanns andra registreringsbestämmelser finns det dock 

officialservitut som inte är registrerade (Julstad, 2011).  

   3.4.3 Ändring och upphävande  

Vid ändring och upphävande skiljer sig reglerna mellan avtals- och officialservitut. 

Avtalsservitut kan ändras och upphävas enligt överenskommelse genom att ett nytt avtal 

skapas mellan fastigheternas ägare. Det kan även ske genom fastighetsreglering enligt FBL 

vilket kan ske mot ägarens vilja. För ändring genom fastighetsreglering gäller samma villkor 

som vid ändring och upphävande av officialservitut. När ett inskrivet servitut upphävs dödas 

inskrivningen i den belastade fastigheten (Julstad et al., 2006).  

Om ett officialservitut ska ändras eller upphävas krävs ett nytt myndighetsbeslut, oftast 

förrättning enligt FBL (Julstad et al., 2006). Även om fastigheternas ägare är överens krävs i 

detta fall att Lantmäteriet gör en prövning enligt 3 kap FBL. I regel krävs en ansökan från 

berörd fastighetsägare men enligt Nilsson och Sjödin (2003) kan Lantmäteriet i vissa fall ta 
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s.k. officialinitiativ och upphäva servitutet utan särskild ansökan. Ett exempel kan vara att 

upphäva ett äldre servitut som kolliderar med ett nybildat utan att ansökan görs.  

Nedanstående exempel visar ett utdrag från beskrivningen i en förrättningsakt, Figur 1. 

Fastigheten Kroksta 2:10 belastades innan förrättningen av ett servitut för avlopp. I samband 

med förrättningen bildades en gemensamhetsanläggning för avlopp. Då ändamålet med 

avloppsservitutet efter förrättningen uppfylls av gemensamhetsanläggningen är servitutet 

onyttigt. Eftersom servitutets ändamål tillgodoses på annat sätt har lantmätaren tagit 

officialinitiativ och upphävt servitutet utan ansökan.  
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Figur 1. Förrättningsbeskrivning Kroksta 2:10. 
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De särskilda bestämmelserna om ändring och upphävande av servitut i FBL 7 kap. 3-10 §§ är 

tillämpliga på både officialservitut och avtalsservitut (Ekbäck, 2009b). Bestämmelserna är 

enligt FBL 7:8 dispositiva, d.v.s. ett servitut kan upphävas om ägarna till härskande och 

tjänande fastighet är överens. Förrättningskostnaderna fördelas efter vad som är skäligt mellan 

sakägarna, främst tas hänsyn till vilken nytta varje sakägare har av regleringen (FBL 5:13).  

Ändring av ett servitut får ske under vissa omständigheter. Om servitutet hindrar 

ändamålsenligt utnyttjande av tjänande fastighet eller hindrar dess användning i enlighet med 

detaljplan eller områdesbestämmelser får servitutet ändras om det kan lösa problemet (Nilsson 

& Sjödin, 2003).  

När ett servitut upphävs innebär det normalt att hela servitutet upphör att gälla. Det är dock 

möjligt att begränsa upphävandet till utvalda ingående befogenheter enligt FBL 7:3 2 st. 

(Julstad, 2011). Nilsson och Sjödin (2003) ger exempel som att upphäva rätt för bilar att 

använda en väg medan rätten till cykel- och gångtrafik kvarstår. Upphävande av servitut 

regleras i FBL 7:5. Ett servitut får upphävas om det skapar olägenhet för den tjänande 

fastigheten och det inte går att avhjälpa med ändring. Det får även upphävas när det inte 

längre behövs för den härskande fastigheten eller om nyttan är så liten i jämförelse med den 

belastning som tjänande fastighet får. Även övergivna servitut, som inte använts under 

avsevärd tid, får upphävas. Anledningen till att ett servitut blir övergivet är oftast att det 

ersatts med annan rättighet som fyller samma syfte (Nilsson & Sjödin, 2003). Det kan t.ex. 

vara att fastigheten fått tillgång till allmän väg eller gemensam vattenledning.  

Servitut som är uppenbart övergivna kan upphävas utan att ägaren till härskande fastighet ges 

tillfälle att yttra sig. Detta får bara ske under förutsättning att upphävandet inte minskar 

fastighetens värde (FBL 7:5 3 st.). Enligt Nilsson och Sjödin (2003) kallas förfarandet för 

förenklad handläggning vilket kräver att det ska vara fullständigt klart att servitutet är onyttigt 

samt att den härskande fastighetens värde inte minskas. Lantmäteriet måste på eget initiativ 

göra en oskadlighetsprövning och då även betänka om servitutet kan vara av värde för 

framtida markanvändning. Det är bara när servitutet saknar ekonomiskt värde som det kan 

upphävas på detta sätt. Även om servitutshavaren inte ges tillfälle att yttra sig så har denne 

kvar sin ställning som sakägare med de rättigheter det innebär som t.ex. rättigheten att 

överklaga förrättningen. 
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   3.4.4 Bortintygande 

Många onyttiga servitut har uppkommit genom s.k. smittning vilket innebär att rättighet från 

stamfastighet förs över till nybildad fastighet oavsett om den belastas eller inte. Huvudregeln i 

dag är att rättigheter, både inskrivna och oinskrivna, som belastar en fastighet som genomgår 

avstyckning eller klyvning flyter ut i samtliga nybildade fastigheter om den är olokaliserad 

(JB 7:27). Den lokaliserade rättigheten sägs följa marken. Inskrivningsmyndigheten för 

automatiskt över inskrivningarna till alla styckningsdelar och klyvningslotter (Ekbäck, 

2009a). För att undvika smittning och att lokaliserade servitut felaktigt skrivs in i den 

fastighet som inte berörs finns sedan 1968 särskilda föreskrifter som anger att Lantmäteriet 

kan bortintyga en rättighet som uppenbarligen inte berör en viss fastighet (LMFVS 1994:16). 

Detta förhindrar att ett servitut smittar vid ändrad fastighetsindelning. Bortintygandet är bara 

möjligt för lokaliserade servitut och kan bara ske vid avstyckning och klyvning. Åtgärden ska 

dessutom bara ske i klara fall och inte skapa något omfattande utredningsarbete (Lantmäteriet, 

2013).  

   3.4.5 Inskrivning av servitut  

Avtalsservitut kan skrivas in i Fastighetsregistret på belastad fastighet vilket gör att det blir 

offentligt och får sakrättsligt skydd (Julstad, 2011). Ansökan görs genom att rättighetshavare 

eller fastighetsägare lämnar in servitutsavtalet till Inskrivningsmyndigheten (JB 23:1). Med 

sakrättsligt skydd menas att en rättighet är gällande mot tredje man eller på annat sätt skyddas 

mot att utomstående ska göra anspråk på den (Grauers, 2012). Även om avtalsservitutet inte 

är inskrivet så betyder det inte att det saknar sakrättsligt skydd. Servitutet gäller mot ny ägare 

om säljaren gör förbehåll eller om köparen är i ond tro vilket regleras i JB 7:11 och 7:14. Med 

förbehåll menas att säljaren informerar köparen om servitutet. Ond tro betyder att köparen är 

medveten om att servitutet existerar eller i alla fall borde förstått att det gör så. 

Vissa servitut är privilegierade vilket innebär att de är skyddade utan inskrivning. 

Avtalsservitut som skapats före 1876, mulbetes- och skogsfångsservitut som upplåtits före 

1928, vissa kraftledningsservitut upplåtna före 1918 och jorddelningsservitut skapade innan 

lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet trädde i kraft år 1928 är privilegierade 

(Nilsson & Sjödin, 2003). 
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Enligt JB 23:6 får en inskrivning dödas helt eller delvis efter ansökan från rättighetshavare, 

det vill säga att det inskrivna servitutet tar bort från Fastighetsregistret. Där framgår även att 

inskrivningen får avföras av Inskrivningsmyndigheten om det är uppenbart att rättigheten inte 

gäller i fastigheten.  

   3.4.6 Avtalsservituts påverkan av fastighetsbildning 

Servitut påverkas på olika sätt beroende på vilken fastighetsbildningsåtgärd som sker. Om en 

fastighet som är belastad av ett servitut delas är det av stor betydelse om servitutet är 

lokaliserat eller olokaliserat (Julstad, 2011).  

Avtalsservitut påverkas av fastighetsbildningsåtgärder och kan till och med upphöra att gälla. 

Vid nybildning av fastighet i form av avstyckning och klyvning flyter olokaliserade servitut, 

enligt huvudregeln JB 7:27, ut i var och en av de nya fastigheterna om det inte bortintygas av 

lantmätaren. Ett lokaliserat servitut sägs däremot följa marken, det vill säga att servitutet 

kommer efter genomförd fastighetsbildning endast att belasta de styckningslotter eller 

klyvningslotter som berörs av rättigheten (Ekbäck, 2009b). Vid nybildning i form av 

sammanläggning flyter enligt förarbetena till JB 7:29 ett olokaliserat servitut som gäller i 

någon av fastigheterna ut i hela den nya fastigheten. Om den härskande och den tjänande 

fastigheten sammanläggs så upphör servitutet att gälla (Nilsson & Sjödin, 2003).  

Vid ombildning av en fastighet, fastighetsreglering, gäller ett olokaliserat servitut i det 

markområde som kvarstår efter ombildningen. Området kan alltså både öka och minska i 

storlek beroende på om markområde avyttras eller tillförs. Detta gäller inte för lokaliserade 

servitut. För dessa kan Lantmäteriet i stället bestämma nytt område där servitutet kan utövas 

eller förordna att det ska fortsätta gälla i mark eller byggnad som frångår fastighet. Dessa 

bestämmelser finns i FBL 5:33 och 5:33a (Nilsson & Sjödin, 2003). 

   3.4.7 Utrednings- och upplysningsplikt 

En ansökan om fastighetsbildning behandlas efter att den inkommit till Lantmäteriet. I en 

förrättning har sökanden upplysningsplikt och Lantmäteriet undersökningsplikt. 

Upplysningsplikten innebär att den sökande i ansökan, eller efter begäran av Lantmäteriet, ska 

bidra med de uppgifter den har kring servitut som berör fastigheten (FBL 4:8 och 4:11). Även 

om fastighetsägaren inte antecknar något om servitut i ansökan måste förrättningslantmätaren 

p.g.a. utredningsplikten utreda om rättigheter finns och hur dessa eventuellt berörs av 
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förrättningen. I detta ingår att undersöka vilka servitut som kan beröras och då är 

Fastighetsregistret en viktig källa (Lantmäteriet, 2013). Med anledning av registrets 

ofullständiga och felaktiga uppgifter om servitut samt att alla servitut inte behöver vara 

inskrivna krävs ytterligare kontroller. Enligt FBL 4:11 ska utredning ske i den utsträckning 

som är påkallad med hänsyn till fastighetsbildningens art och förhållandena i övrigt. Med det 

menas enligt Lantmäteriet (2013) att beskaffenheten av fastighetsindelningen, 

äganderättsförhållanden och övriga sakägarförhållanden ska utredas i behövlig utsträckning. 

Hur omfattande utredningen ska vara har överlämnats åt Lantmäteriet att bestämma. Enligt 

Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) ska Lantmäteriets utredningsplikt kombineras 

med en verksamhet som bedrivs rationellt och kostnadseffektivt. Fler servitut som behöver 

hanteras ger ökade kostnader för sakägarna. Gamla servitut kan ge upphov till tvister vilket 

ger fördröjd och dyrare förrättning. Onyttiga servitut ger ökade kostnader som inte motsvaras 

av servitutets betydelse. 

   3.5 Onyttiga servitut 

Servitut upplåts i regel utan någon begränsning i tid. Vid upplåtelsen ska servitutsrekvisiten 

vara uppfyllda vilket bl.a. innebär att servitutet bara får avse ett ändamål som är av 

stadigvarande betydelse. Detta rekvisit kan med åren förfalla. Ett exempel kan vara när en 

fastighet har servitut för vatten och tillgången till vatten ersätts genom att kommunalt vatten 

kopplas till fastigheten. Servitutets ändamål förfaller då och servitutet blir onyttigt. Om 

servitutet är inskrivet i Fastighetsregistret avregistreras det inte automatiskt utan kvarstår. En 

inskrivning tidsbegränsas aldrig utan kvarstår i registret så länge ingen åtgärd sker (Ds 

2010:43). Enligt Nilsson och Sjödin (2003) skapar detta en onödig belastning i 

Fastighetsregistret och merarbete i förrättningsverksamheten. 

   3.5.1  Vilka är de onyttiga servituten 

De stora grupperna av onyttiga servitut är enligt Justitiedepartementets utredning från 2010 

(Ds 2010:43) kraftledningsservitut, villaservitut och servitut för skogsfång och mulbete.  

Ledningshavare för kraftledningar är skyldiga att ta bort ledningar och döda inskrivningen för 

servitutet när det inte längre utövas. Många kraftledningsservitut har ersatts av andra 

rättigheter men de inskrivna kraftledningsservituten står ofta kvar i Fastighetsregistret. 

Onyttiga kraftledningsservitut kan även uppstå då en fastighet genomgår förändring i 
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fastighetsindelningen, speciellt om fastigheten delats före 1968 och fel fastighet belastats 

p.g.a. smittning. Även om inskrivningarna dödats så står de kvar i de smittade fastigheterna. 

Det finns ca. 230 000 inskrivna kraftledningsservitut som tillkommit före 1968. Många av 

dessa kan antas vara onyttiga (Ds 2010:43). 

Villaservitut bildas inte längre sedan byggandet av bostäder och områden nu främst regleras 

av plan- och bygglagen. Syftet med villaservituten var enligt Nilsson och Sjödin (2003) att 

ägaren till tjänande fastighet inte kunde bebygga sin tomt hur den ville eller bedriva 

verksamhet utan medgivande från härskande fastighets ägare. Villaservitut är kopplade till 

mindre villatomter och har därför nästan aldrig varit föremål för delning och inte smittat några 

nybildade fastigheter. De är ändå onyttiga eftersom de representerar något som upphört att 

gälla. Det finns ca. 100 000 inskrivna villaservitut i Sverige (Ds 2010:43). 

Liksom villaservituten har de flesta privilegierade servituten för skogsfång och mulbete mist 

sin betydelse p.g.a. samhällsutvecklingen. Vid preklusionslagstiftningen 1968 undantogs 

dessa eftersom det kunde vara vilseledande att ta bort inskrivningen när servitutet ändå 

belastade fastigheten p.g.a. att de var privilegierade. Idag är det inte möjligt att bilda dessa 

servitut enligt JB 14:4 men i Fastighetsregistret finns ca 40 000 inskrivna servitut för 

ändamålet.  Enligt Lantmäteriet utgör dessa en belastning och ställer till problem för 

sakägarna i förrättningarna. Det förekommer villatomter som belastas av mer än ett 

skogsservitut trots att de helt saknar skog (Ds 2010:43). 

   3.5.2 Problematiken kring onyttiga servitut 

I Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) redovisas de problem som onyttiga servitut 

ger upphov till. All information som följer i detta avsnitt är hämtad från utredningen.  

 

I Fastighetsregistret finns mängder av uppgifter på varje fastighet som många myndigheter 

och företag har direktåtkomst till. Ett register som har felaktiga uppgifter resulterar i extra 

utredningsarbete och kan ge minskad tilltro till registrets information. Om inskrivningarna är 

felaktiga påverkar det alla som behöver förlita sig på uppgifterna, t.ex. banker vid 

kreditgivning, men framför allt skapas problem vid Lantmäteriets förrättningsverksamhet som 

kompliceras och fördröjs. Inskrivna servitut som är svårutredda resulterar i merarbete som 

inte motsvarar servitutens betydelse. Enligt Lantmäteriet är det framför allt onyttiga servitut 

som kraftledningsservitut, skogsservitut och nyttjanderätter för telefonanläggningar som 
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skapar problem. Vid förrättningar ska Lantmäteriet utreda hur servituten ska fortsätta gälla i 

de berörda fastigheterna och då är Fastighetsregistret det främsta hjälpmedlet. När 

informationen om servitut inte stämmer skapas onödigt merarbete. Lantmäteriet genomför 

över 20 000 förrättningar per år och enligt dem genererar de felaktiga inskrivningarna i 

genomsnitt en timmes onödigt utredningsarbete varje gång. En utdragen förrättning blir 

kostsam för sakägarna, ofta privatpersoner, som ska betala. Lantmäteriet uppskattar kostnaden 

för merarbetet till 20 miljoner kr per år.  En rensning av Fastighetsregistret för att ta bort 

onyttiga servitut skulle höja registerkvaliteten, förenkla användningen och ge lägre 

förrättningskostnader.  

   3.5.3 Onyttiga servitut i Fastighetsregistret 

Det är inte bara när ett servituts ändamål upphör som det blir onyttigt. Som tidigare nämnts 

har en stor del även uppkommit genom smittning. År 1968 kom en ny lag som gör det möjligt 

för Lantmäteriet att bortintyga servitut i sådana fall, men fastighetsdelningar som 

genomfördes före dess medförde ofta att onyttiga servitut uppstod. Enligt 

Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) är sannolikheten stor att en inskrivning är 

oriktig om den gjorts före den 1 juli 1968 och förekommer i en fastighet som bildats efter att 

inskrivningen gjordes. Enligt utredningen finns det ca. 270 000 inskrivningar som uppstått på 

just detta sätt. Även om möjligheten att bortintyga finns sedan 1968 så smittar servitut 

fortfarande i många fall.  

Här visas ett utdrag ur Fastighetsregistret där servitut för vattentäkt och ledning smittat, figur 

2 och 3. Enligt Lantmäteriet i Uppsala ska servituten egentligen bara belasta ett fåtal 

fastigheter men genom smittning har servituten spridit sig till fel fastigheter. Servitutet för 

vattentäkt belastar 663 stycken fastigheter och servitutet för ledning 560 stycken fastigheter. 

Anledningen till att servitut inte bortintygas beror ofta på bristande kartmaterial då detta inte 

är något krav vid inskrivning.  
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Figur 2. Utdrag ur Fastighetsregistret över belastade fastigheter. 

 

Figur 3. Utdrag ur Fastighetsregistret över belastade fastigheter. 
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Lantmäteriet har en utredningsskyldighet vilket gör att de i varje förrättning måste utreda 

olika rättigheter. Eftersom det inte krävs någon karta då avtalsservitut skrivs in medför det 

vissa svårigheter. Det ofullständiga och ibland obefintliga kartmaterialet ger svårigheter vid 

utredning om ett servitut är aktuellt eller inte. En utredning ska inte ta allt för mycket tid i 

anspråk vilket gör att inskrivna servitut även i dagens förrättningar smittar nya fastigheter om 

utredningen blir för komplicerad. Det är endast om sakägare specifikt ansöker om att 

servitutet ska utredas som det görs en total utredning (Ds 2010:43). 

En ytterligare orsak till att det finns så många onyttiga servitut i Fastighetsregistret är enligt 

Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) att Inskrivningsmyndigheten inte tar bort dem. 

Inskrivningsmyndigheten har rätt att avföra ett servitut när det är uppenbart att det inte gäller i 

fastigheten (JB 23:6). Trots denna möjlighet anser Domstolsverket att det inte resulterat i att 

onyttiga servitut avförts i någon större omfattning. Anledningarna är flera, 

Inskrivningsmyndigheten ser sällan det som uppenbart att inskrivning är betydelselös, det är 

svårt att avföra servitut som har många härskande fastigheter, Inskrivningsmyndigheten vet 

inte vilka medgivanden som ska krävas in och arbetet kräver resurser som ofta saknas (Ds 

2010:43). 

Dagens Fastighetsregister baseras på olika författningar. Enligt Fastighetskungörelsen 

(1974:1059) skulle avtalsservitut redovisas både på tjänande och härskande fastighet i den 

allmänna delen. När uppgifter fördes över från fastighetsböckerna till Fastighetsregistret 

saknades ofta information om härskande fastighet, en undantagsregel i kungörelsen gjorde det 

möjligt att utelämna härskande fastighet i dessa fall. Resultatet blev en ofullständig 

redovisning vilket också är en orsak till varför onyttiga servitut kvarstår i registret. Detta har 

lett till att det saknas uppgifter om äldre servitut, framför allt kraftlednings- och villaservitut, 

på många härskande fastigheter (Ds 2010:43). 

   3.6 Tidigare åtgärder och förslag  

Före 1968 fanns inga regler om hur ett servitut påverkades vid delning av en fastighet. En 

stamfastighets inskrivningar fördes regelmässigt över genom smittning till nybildade 

fastigheter även om rättigheten i praktiken inte berörde den nya fastigheten. Det kunde även 

vara omvänt förhållande, den inskrivna rättigheten belastade bara den nya fastigheten men 

inskrivningen kvarstod ändå i stamfastigheten och belastade både stamfastighet och nybildad 

fastighet (Ds 2010:43).  
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År 1968 skapades en preklusionslag, Lagen (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för 

nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut, som innebar att servitut skapade före 1 januari 1918 

förföll om de inte förnyats senast sista inskrivningsdagen 1970. Inskrivningar som inte 

förnyades togs bort ur fastighetsböckerna. 1981 tillkom ytterligare en preklusionslag, Lagen 

(1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut. Lagen gäller 

endast för fastigheter som bildats från samfälld mark före den 1 juli 1968 (Lantmäteriet, 

2000).  

Efter preklusionslagarna har både Domstolsverket och Lantmäteriet lagt fram förslag på 

åtgärder som ska minska onyttiga servitut i Fastighetsregistret. I en skrivelse till 

Justitiedepartementet 1994 föreslog Domstolsverket att det skulle skapas en ny preklusionslag 

gällande inskrivningar beviljade före 1 januari 1950. År 2000 presenterade även Lantmäteriet 

ett förslag på preklusionslag som innebar att inskrivningar som var 50 år och äldre skulle tas 

bort ur Fastighetsregistret. Domstolsverket gjorde undantag för bl.a. kraftledningsservitut 

vilket Lantmäteriet inte gjorde i sitt förslag. Detta skapade oro hos enskilda rättighetshavare 

som menade att det skulle medföra alldeles för stora utredningsinsatser och kostnader att 

utreda vilka servitut som kunde tas bort. Lantmäteriet kom därför med ett nytt förslag 2003 

där de ansåg att undantag kunde göras för inskrivningar för vattenkraft eftersom den 

regleringen är mycket komplex, svår att överblicka och representerar ofta stora värden (Ds 

2010:43). 

   3.7 Regeringens proposition 2012/13:76 

Efter Domstolsverkets och Lantmäteriets förslag på åtgärder gjorde Justitiedepartementet år 

2010 en utredning om onyttiga servitut (Ds 2010:43). Utredningsuppdraget gällde avtalsenliga 

servitut och nyttjanderätter som skrivits in i Fastighetsregistret. I utredningen föreslogs att 

problemen med de oriktiga inskrivningarna ska avhjälpas på flera olika sätt. Rättighetshavare, 

Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet föreslogs tillsammans få vissa skyldigheter. De 

förslag som lades fram skulle innebära förändringar i JB och FBL. Utredningen förespråkade 

ingen ny preklusionslag men gav ändå förslag på sådan. Samtliga förslag förslogs träda i kraft 

1 februari 2013. Efter utredningen inkom yttrande från myndigheter och organisationer. I 

februari 2013 överlämnade regeringen propositionen 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt 
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fastighetsregister till riksdagen. Propositionens förslag föreslår i stort samma lagförändringar 

som Justitiedepartementets utredning Ds 2010:43.  

Det som skiljer propositionen från utredningen är: 

 Ansökan om dödningsskyldighet utökas från en till tre månader.  

 Utredningen lägger fram som förslag att tomträtt och vattenkraft inte ska omfattas av 

preklusionen. I propositionen undantas även vattenreglering.  

 Tiden för att förnya inskrivet avtalsservitut förlängs från tre år till drygt fem år.  

I följande avsnitt presenteras propositionens förslag. 

 

   3.7.1 Ny preklusionslag 

En preklusionslag innebär både fördelar och nackdelar för olika instanser. Enligt 

Justitiedepartementets utredning (Ds 2010:43) skulle en sådan lag vara den mest effektiva 

åtgärden för att minska antalet onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Rensningen skulle 

innebära att Lantmäteriet till stor del befrias från att utreda servitut som ändå inte är relevanta 

och därmed ge lägre kostnader för sakägarna. Som det är nu betalar sakägarna varje år 20 

miljoner kr för extra utredningsarbete av de onyttiga servituten. Trots detta anser utredningen 

att nackdelarna överväger fördelarna och därför anses inte preklusionslag vara en fördelaktig 

åtgärd mot onyttiga servitut. Som nackdelar anges alltför mycket arbete och stora kostnader 

för rättighetshavare och fastighetsägare då de ska identifiera, utreda och bevaka olika 

inskrivningar. Rättighetshavare av t.ex. kraftledningsservitut kan ha tusentals inskrivningar 

vilket gör att kontrollerna kommer att kosta flera miljoner kronor. Utredningen anser inte att 

någon ny preklusionslagstiftning ska införas (Ds 2010:43). Lantmäteriet förespråkar dock i 

sitt yttrande att preklusionslagstiftning ska införas tillsammans med övriga åtgärder som 

utredningen föreslår (Lantmäteriet, 2011).  Propositionen innehåller ett förslag på ny 

preklusionslag: 
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Förslag till lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret  

1 § En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som har 

beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs. 

Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning av en sådan rättighet, om den har förklarats 

vilande före den 1 juli 1968 och inskrivning därefter inte beviljats.  

 Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om inskrivning av en tomträtt 

eller av en rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.  

2 § En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren eller någon annan vars rätt 

berörs. Anmälan ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 

2018.  

 Anmälan ska innehålla uppgifter om  

 1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan avser,  

och  

 2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan om inskrivning ska stå kvar.  

3 § En anmälan ska omedelbart avvisas, om den  

 1. inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om inskrivning som kan förnyas enligt 

denna lag, eller  

 2. inte uppfyller de krav som anges i 2 §.  

4 § Om anmälan inte avvisas, ska det antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel att 

inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyas.  

 För handläggningen av ärendet om anteckning tillämpas 19 kap. 11 § första och andra 

styckena, 19 §, 20 § och 22–26 §§ jordabalken i stället för det som sägs i 19 kap. 31 § 

jordabalken. Det som sägs om ansökan ska avse anmälan om förnyelse.  

5 § Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort de inskrivningar som 

inte har anmälts för förnyelse eller för vilka anmälan avvisas. Vilandeförklarade 

ansökningar om inskrivning som inte har anmälts för förnyelse senast samma dag eller för 

vilka anmälan avvisas är utan verkan.  

En inskrivning får tas bort utan att fastighetsägaren eller någon annan underrättas.  

 

Motivet till tidpunkten 1 juli 1968 är att det var då som bestämmelserna om bortintygandet av 

servitut infördes. I utredningens preklusionsförslag var förnyelsetiden satt till tre år. I 

propositionens förslag är den förlängd till drygt fem år. Den faktiska perioden anses bli 

betydligt längre för dem som följer arbetet i regering och riksdag. 
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Vid preklusion kan en risk för rättsförlust uppstå. Enligt utredningen minimeras denna risk 

om rättighetshavare och övriga berörda informeras om de nya kraven (Ds 2010:43). 

Information ska motverka att fel inskrivningar faller bort. 

En viktig aspekt att notera är att kravet på förnyelse gäller själva inskrivningen. Ett 

avtalsservitut som skrivits in består även om inskrivningen inte förnyas och tas bort från 

Fastighetsregistret. Det finns inget som hindrar att borttaget servitut skrivs in på nytt (Ds 

2010:43). 

   3.7.2 Utökat bortintygande 

Vid fastighetsbildning kan Lantmäteriet idag undvika smittning genom att bortintyga 

lokaliserade servitut vilket bara är möjligt vid avstyckning och klyvning. En fördelning av 

inskrivna rättigheter mellan de ingående fastigheterna görs och smittning undviks. Det går 

dock inte att ta bort inskrivningen från Fastighetsregistret även om det upphört. I 

propositionen föreslås utökat bortintygande genom att utöka FBL 4:11 med 4:11a. Det 

utökade bortintygandet ska utvidgas till att gälla inte bara avstyckning och klyvning utan även 

fastighetsreglering, fastighetsbestämning och sammanläggning. Både lokaliserade och 

olokaliserade servitut ska inkluderas i de nya bestämmelserna. Till skillnad från tidigare ska 

bortintygandet även leda till att en inskrivning tas bort från Fastighetsregistret. Bortintygandet 

får bara ske när det är uppenbart att en rättighet inte gäller i någon fastighet. Att servitut 

bortintygats antecknas i förrättningshandlingar som i sin tur leder till att inskrivningen tas bort 

ur Fastighetsregistret. Propositionens lagförslag lyder: 

 

FBL 4:11a 

 Lantmäterimyndigheten ska undersöka om det i en fastighet som berörs av förrättningen 

finns en inskrivning av ett servitut eller en nyttjanderätt som uppenbart inte gäller i 

fastigheten. Om det finns en sådan inskrivning ska det antecknas i förrättningshandlingarna. 

Undersökningen ska begränsas till åtgärder som kan utföras utan olägenhet i förrättningen. 

 

   3.7.3 Dödningsskyldighet  

Då ett servitut blir onyttigt kan fastighetsägare idag ansöka om dödning till 

Inskrivningsmyndigheten men det är inget krav. För att minska antalet onyttiga servitut 
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föreslår propositionen dödningsskyldighet. Förslaget innebär en ändring i JB 23:6. Idag kan 

Inskrivningsmyndigheten döda ett servitut efter ansökan av fastighetsägaren. Myndigheten 

kan även ta bort servitutet om det är uppenbart att det inte gäller i fastigheten. Som tidigare 

nämnts är detta dock något som inte sker i någon större utsträckning. I propositionens förslag, 

ändring eller tillägg visas här med kursiv stil, lyder JB 23:6 som följer:  

 

JB 23:6  

 En inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller till viss del 

(dödning). Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, ska rättighetshavaren göra 

en sådan ansökan inom tre månader. Får inskrivningsmyndigheten uppgift om att en 

rättighet har upphört får myndigheten förelägga rättighetshavaren vid vite att ansöka 

om dödning eller visa att rättigheten inte har upphört. 

 Om rättigheten har upphört helt eller till viss del, får inskrivningen dödas till 

motsvarande del även på ansökan av fastighetsägaren.  

 En inskrivning får tas bort, om det är uppenbart att den inskrivna rättigheten inte 

gäller i fastigheten. 

 

Enligt propositionen ska bestämmelserna även gälla för servitut som inskrivits innan lagen 

träder i kraft men inte de som redan upphört. För inskrivningar av rättigheter som har upphört 

före den 1 juli 2013 gäller alltså de äldre föreskrifterna. Förslaget innebär att rättighetshavare 

blir skyldig att döda ett inskrivet servitut när det blir onyttigt.  Ansökan om dödning ska ske 

inom tre månader. När dödning sker tas inskrivningen bort från Fastighetsregistret. 

Rättighetshavaren ska inte drabbas av några sanktioner om ansökan inkommer senare än så. 

Däremot kan, enligt andra stycket, Inskrivningsmyndigheten utfärda vite.  

Inskrivningsmyndigheten kan på eget initiativ ta bort en inskrivning utan särskild ansökan när 

rättigheten helt har upphört. Detta regleras i andra stycket JB 23:6. Som tidigare påpekats 

anser Justitiedepartementet i sin utredning att Inskrivningsmyndigheten inte tagit bort oriktiga 

inskrivningar i den utsträckning som önskas. Enligt Justitiedepartementets utredning ska 

Inskrivningsmyndigheten ta fler initiativ till att oriktiga inskrivningar tas bort. Detta anses 

kunna ske inom ramen för nuvarande lagstiftning. De ska även verka för att rättighetshavare 

begär dödning för oriktiga inskrivningar. Vid handläggning av ärende ska 

Inskrivningsmyndigheten kontrollera inskrivningen som kan antas vara inaktuell och med kort 
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skrivelse ta kontakt med berörda som kan meddela om det finns något behov av 

inskrivningen. Om Inskrivningsmyndigheten ser att det rör sig om komplicerade förhållanden 

ska de inte lägga ner någon mer tid, högst någon minut ska ägnas varje ärende (Ds 2010:43). 

Om riksdagen beslutar om propositionen börjar de nya lagarna gälla från 1 juli 2013. 
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   4. Resultat av intervjustudie 

För att få en djupare inblick i Lantmäteriets hantering av onyttiga servitut genomfördes fyra 

intervjuer med anställda på Lantmäteriet. De intervjuade personerna kommer från fyra olika 

Lantmäterikontor, en arbetar som jurist och tre som förrättningslantmätare. Johanna Dahlin 

arbetar som jurist på statliga Lantmäteriet i Gävle och skrev Lantmäteriets yttrande på 

Justitiedepartementets utredning Ds 2010:43. Samtliga förrättningslantmätare är verksamma 

på kommunala Lantmäterikontor: Hanna Pålsson vid Lantmäteriet i Uppsala, Ola Gustafsson 

vid Lantmäteriet i Bollnäs samt Yvonne Mickels vid Lantmäteriet i Sandviken.  

Nedan redovisas resultat och analys av intervjuerna utifrån de två frågekategorierna. Frågorna 

som ställdes finns i Bilaga 1. I Bilaga 2-5 redovisas intervjupersonernas sammanställning av 

svaren, fråga för fråga.  

   4.1 Onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning 

Samtliga intervjudeltagare är eniga om att onyttiga servitut är ett servitut som inte längre 

behövs eller används. Vilka servitut det oftast rör sig om varierar utifrån var 

förrättningslantmätaren arbetar. Hanna Pålsson som tidigare har arbetat i Stockholm påpekar 

att det där är väldigt vanligt med villaservitut. Villaservitut är ett exempel på servitut som 

blivit onyttigt genom att bestämmelser regleras på annat sätt, vilket är vanligt enligt Johanna 

Dahlin. I Bollnäs rör det sig däremot ofta om mulbetesservitut (Ola Gustafsson). Tre av 

intervjudeltagarna poängterar att onyttiga kraftledningsservitut är ofta förekommande 

(Johanna Dahlin, Ola Gustafsson och Yvonne Mickels). Enligt Yvonne Mickels är det vanligt 

att ledningshavaren inte tar bort avtalsservitut som ersätts av ledningsrätt. Hanna Pålsson tror 

att de inaktuella servituten är vanligast men att även servitut som spridits genom smittning är 

många. Alla intervjudeltagare tror att servitutsinnehavare inte tar bort onyttiga servitut för att 

de inte har kännedom eller inte vet hur de ska göra för att ta bort det.   

Vid förrättningar har lantmätare ett utredningsansvar. På frågan om vid vilken åtgärd det är 

vanligast att utreda onyttiga servitut konstateras att det är vid avstyckning och 

fastighetsreglering. Framförallt vid fastighetsreglering är det viktigt att utreda eftersom 

servitutet försvinner om det inte förordnats att gälla vidare (Hanna Pålsson). Även Ola 

Gustafsson anser att fastighetsreglering är den mest kritiska åtgärden eftersom servitut upphör 



 

 

30 

att gälla inom överfört område om det inte förordnas. Hanna Pålsson, Ola Gustafsson och 

Yvonne Mickels säger att vid avstyckning kan lantmätaren låta servitut smitta vidare om det 

råder osäkerhet om vart det är lokaliserat. Hanna Pålsson säger vidare att det kan vara en av 

orsakerna till att det finns många onyttiga servitut, hellre att det smittar vidare än att det 

försvinner. Hon tycker att utredningsarbetet tar mycket tid, onyttiga servitut fördröjer och 

fördyrar förrättningar vilket ger onödiga kostnader. Utredningstiden ska vara rimlig, Hanna 

Pålsson tycker att det är lättare att utreda onyttiga servitut ju mer erfarenhet man har.  

Yvonne Mickels påpekar att en av orsakerna till att utredningsarbetet tar lång tid är att det vid 

inskrivningen inte finns något krav att ha med karta, vilket gör att det är svårt att veta exakt 

var servitutet är lokaliserat. Hon tycker att onyttiga servitut skapar extra utredningsarbete och 

säger att vissa förrättningar kan ta någon till några timmar extra i utredningsarbete. Hon säger 

även att det är viktigt att utreda servitut på ett rättssäkert sätt samtidigt som utredningen inte 

får blir onödigt omfattande. I Justitiedepartementets utredning Ds 2010:43 framkommer det 

att en lantmätare i genomsnitt utför en timmes extra utredningsarbete på grund av onyttiga 

servitut (Johanna Dahlin).  

Lantmätarna ger olika exempel på hur de hanterar de onyttiga servituten.  Yvonne Mickels 

påpekar att lagen alltid gäller främst. För att underlätta arbetet för lantmätarna finns 

handledningar och rekommendationer. Även om dessa finns så krävs ett yrkande från 

sakägare för att i en förrättning ta bort ett servitut som är onyttigt (Hanna Pålsson). Ola 

Gustafsson säger att han i dessa situationer brukar uppmana rättighetshavaren att ta kontakt 

med Inskrivningsmyndigheten för att ta bort inskrivningen. På Lantmäteriet i Sandviken finns 

en pärm där några för området kända svårutredda servitut redovisas. Servituten har utretts 

vilket underlättar i förrättningar där dessa berörs. 

Utifrån dagens lagstiftning kan servitut bortintygas för att inte smitta nya fastigheter. Det går 

däremot inte att ta bort servitutet från stamfastigheten från Fastighetsregistret även om det är 

onyttigt. Något som skulle resultera i färre onyttiga servitut är om det vore möjligt att ”städa 

bort” servitut som är uppenbart onyttiga (Johanna Dahlin och Ola Gustafsson). Både Yvonne 

Mickels och Johanna Dahlin anser att de förslag på ny lagstiftning som lagts fram kommer att 

lösa mycket.  
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   4.2 Förslag på nya bestämmelser 

De förslag som Justitiedepartementet gav genom utredningen Ds 2010:43 skulle innebära nya 

möjligheter att hantera onyttiga servitut. Bortintygandet ger möjlighet att ta bort inskrivna 

servitut från Fastighetsregistret och ska kunna ske i alla förrättningar för både lokaliserade 

och olokaliserade servitut. Servitutshavare blir tvungna att döda onyttiga servitut inom en viss 

tid och en ny preklusionslagstiftning rensar registret.  

Enligt Johanna Dahlin skulle en ny lagförändring till en början innebära mycket jobb för 

Lantmäteriet. Rättighetshavare och fastighetsägare ska informeras, blanketter ska konstrueras 

och nya rutiner för förrättningslantmätare ska skapas. På sikt hoppas hon att 

handläggningstiderna förkortas, arbetet förenklas samt att Fastighetsregistret förbättras. 

Eftersom Lantmäteriet är registerhållare av Fastighetsregistret vill de att det ska vara så bra 

som möjligt (Johanna Dahlin). Även Yvonne Mickels tror att Lantmäteriet kommer få mindre 

och enklare arbete. Lagförändringarna kommer att ge stor påverkan för stora rättighetshavare 

som t.ex. kraftbolag. Eftersom de har så många rättigheter kommer det innebära mycket 

arbete (Ola Gustafsson).  Hanna Pålsson kan tänka sig att nya bestämmelser kan påverka de 

stora företagen med många servitut negativt, speciellt om de har dålig koll på dem.  

Flera av intervjudeltagarna är överens om att en preklusion skulle få störst effekt. Samtidigt 

finns en oro för ökad rättsförlust då servitut som inte förnyas ändå kan vara aktuella. Ola 

Gustafsson och Johanna Dahlin tror även att preklusionen kan leda till att 

förrättningslantmätarna får mer utredningsarbete för att kontrollera oinskrivna servitut. Hanna 

Pålsson påpekar dock att preklusionen avser servitut som är äldre än 50 år och antar att många 

av dem därför inte är aktuella.  

Möjligheten att bortintyga och därigenom helt ta bort ett onyttigt servitut från 

Fastighetsregistret kan enligt Hanna Pålsson underlätta mycket då samma servitut inte 

behöver utredas vid varje förrättning. Bortintygande blir ett moment till i förrättningen men 

tanken är att det inte ska leda till någon ytterligare tidsåtgång (Johanna Dahlin).  

Den nya lagstiftningen innebär även att rättighetshavare blir skyldig att ansöka om dödning av 

servitut som blivit onyttigt. Detta ska ske inom tre månader. Görs inte det kan 

Inskrivningsmyndigheten förelägga vite. Johanna Dahlin tror att dödningsskyldigheten 

kommer bli svår i praktiken. Hanna Pålsson tycker det är bra att Inskrivningsmyndigheten kan 
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förelägga vite, men även hon tror att det kan bli svårt i praktiken. En positiv effekt av 

dödningsskyldigheten kan vara att stora rättighetshavare blir tvungna att hålla efter och städa 

sina rättigheter (Ola Gustafsson).  

Johanna Dahlin tror att de föreslagna åtgärderna tillsammans ska leda till färre onyttiga 

servitut. Förhoppningen är att det inte behövs någon ytterligare preklusion i framtiden. Hon 

hoppas att rättighetshavarna blir bättre på att döda servitut som inte gäller längre. Yvonne 

Mickels tror dock att det inte räcker med föreslagna åtgärder.  På grund av för låg kunskap om 

fastighetsregistreringen kan registret behövas rensas igen i framtiden.  
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   5. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultat och metod. Resultatdiskussionen utgår från litteraturstudien 

och intervjustudien. Framförallt diskuteras fördelar och nackdelar kring hur onyttiga servitut 

kan hanteras för att minska antalet i Fastighetsregistret. Avslutningsvis diskuteras valet av de 

metoder som använts.  

   5.1 Diskussion om resultat 

Sverige är ett av få länder som har ett rikstäckande Fastighetsregister. För myndigheter, 

företag och privatpersoner är det viktigt att Fastighetsregistrets uppgifter är pålitliga.  Trots att 

registret uppdateras regelbundet så belastas det av en stor del onyttiga servitut. Efter 

genomförd litteraturstudie och intervjustudie kan vi konstatera att orsaken till detta är 

bristande lagstiftning och okunskap hos rättighetshavarna. 

Under många år har förslag lagts fram på åtgärder för att förbättra hanteringen av onyttiga 

servitut. Det senaste lagförslaget innebär en ny preklusionslag, utökat bortintygande och 

dödningsskyldighet. Det framgår av litteraturstudien att preklusion är ett effektivt medel. Vid 

tidigare preklusion kunde 90 % av de onyttiga servituten avregistreras.  Alla intervjudeltagare 

är överens om att preklusion vore det effektivaste sättet att minska onyttiga servitut i 

Fastighetsregistret.  

En ny preklusionslagstiftning skulle innebära att avtalsservitut inskrivna före 1 juli 1968 

avregistreras om de inte förnyas innan 31 december 2018. Valet av datum är logiskt då det 

från år 1968 blev möjligt att bortintyga servitut. Även om ett servitut inte är inskrivet så gäller 

rättigheten fortfarande men med ett osäkrare sakrättsligt skydd. Vid försäljning av en fastighet 

som belastas av ett oinskrivet avtalsservitut är säljaren enligt JB 7:11 skyldig att informera 

köparen om servitutets existens. Om säljaren inte gör förbehåll och köparen inte enligt JB 

7:14 vet eller borde veta om servitutupplåtelsen kan servitutet förfalla.  

En preklusion skulle kunna leda till fler oinskrivna avtalsservitut och därigenom ökad risk för 

rättsförlust. Från intervjuerna framkommer en viss oro hos lantmätarna gällande detta. För att 

minimera risken att rättigheter upphör krävs att fastighetsägare och rättighetshavare 

informeras om preklusionen.  



 

 

34 

Onyttiga servitut som står kvar i Fastighetsregistret skapar merarbete i förrättningar. I varje 

förrättning genererar de onyttiga servituten i genomsnitt en timmes extra utredningsarbete för 

lantmätarna. Förrättningskostnaden betalas av rättighetshavarna, som ofta är privatpersoner. 

Enligt Lantmäteriets beräkningar uppgår summan av det extra utredningarbetet till 20 

miljoner kr per år. En preklusionslagstiftning skulle innebära ett tillförlitligare 

Fastighetsregister med färre onyttiga servitut. Samtidigt som rättighetshavarna skulle få lägre 

förrättningskostnader finns risken för ökad rättsförlust då oinskrivna avtalsservitut fortfarande 

kan vara aktuella.  

Idag kan rättighetshavare ta bort avtalsservitut från Fastighetsregistret genom ansökan till 

Inskrivningsmyndigheten. Litteraturstudien visar att rättighetshavare inte gör det i någon 

större utsträckning. Enligt intervjudeltagarna beror detta främst på att servitutshavarna inte är 

medvetna om att de har ett onyttigt servitut på sin fastighet. De tror även att rättighetshavarna 

inte har kunskap om hur de ska gå till väga för att ta bort dem. Dödningsskyldighet skulle 

innebära att en rättighetshavare är skyldig att ta bort ett servitut som upphört. Ansökan ska 

göras inom tre månader. Görs inte detta kan Inskrivningsmyndigheten vitesförelägga, något 

som intervjudeltagarna inte tror kommer ske i någon stor utsträckning.  

För att dödningsskyldigheten ska få någon effekt krävs att servitutsinnehavarna informeras 

om deras skyldighet. Vi är frågande till hur informationsinsatsen ska ske för att förslaget ska 

få önskad effekt. Enligt Johanna Dahlin är Lantmäteriet medvetna om att en stor 

informationsinsats krävs för att nå ut till så många rättighetshavare och fastighetsägare som 

möjligt.  

Bortintygandet innebär idag att enbart nya fastigheter inte belastas av servitut som de inte 

berörs av, även om servitutet i sig är onyttigt kvarstår det i Fastighetsregistret. Detta gör att 

samma servitut ofta utreds i olika förrättningar. Med hjälp av en ny lagförändring ska 

lantmätarna i en förrättning även kunna bortintyga onyttiga servitut så att dessa tas bort från 

Fastighetsregistret. Det är ett önskemål som flera av de intervjuade lantmätarna tycker saknas 

i dagens lagstiftning. Ett utökat bortintygande skulle underlätta lantmätarnas arbete då samma 

servitut inte behövs utredas mer än en gång.  

Servitutsavtal upplåts skriftligt mellan fastigheternas ägare. Avtalet ska innehålla uppgift om 

ändamål, belastning och ingående fastigheter. Genom ansökan till Inskrivningsmyndigheten 
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kan servitutet skrivas in och registreras i Fastighetsregistret. Idag finns inget krav på karta när 

avtalsservitut skrivs in. På kartan ska servitutets lokalisering redovisas. Enligt Hanna Pålsson 

tar det ofta lång tid att utreda servitutets lokalisering när karta saknas. Även om karta finns 

kan den många gånger vara gammal och otydlig. 

Vid avstyckning och klyvning är det viktigt att veta var servitutet är lokaliserat för att kunna 

bortintyga i de fastigheter som inte berörs. När det är oklart var servitutet är beläget måste 

lantmätaren låta servitutet smitta vidare. För att rättigheten inte ska upphöra att gälla kommer 

därför alla fastigheter efter genomförd förrättning att belastas av servitutet. Smittning är en av 

de stora orsaker till varför det finns så många onyttiga servitut i Fastighetsregistret. I nuläget 

finns inget förslag på att införa krav på karta vid inskrivning. Vi tror att ett krav på karta 

skulle underlätta lantmätarnas utredningsarbete, ge lägre förrättningskostnader samt minska 

antalet onyttiga servitut i Fastighetsregistret.   

Som framkommit i litteraturstudien kan preklusion innebära stora kostnader för vissa 

rättighetshavare. Det är framförallt stora rättighetshavare som t.ex. kraftbolag med många 

rättigheter som ska identifiera, utreda och bevaka sina inskrivningar. Detta skulle dock bara 

innebära en engångskostnad för att komma tillrätta med problemet. Denna engångskostnad 

kan jämföras med de 20 miljoner kr som varje år betalas av sakägare för onödigt merarbete i 

förrättningar.  

Vi tror att propositionens förslag på ny lagstiftning skulle underlätta hanteringen av servitut 

och minska antalet onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Preklusionslagstiftningen kan dock 

leda till att fler servitut får ett osäkrare skydd. För att minimera risken för rättsförlust krävs 

stora informationsinsatser från Lantmäteriets sida.  

   5.2 Diskussion om metodval 

För att besvara syftet och problemformuleringar genomfördes en litteraturstudie och 

intervjustudie.  

Litteraturstudien redovisar vad som tidigare forskats och skrivits om det berörda ämnet 

(Melin, Moberg, Schött & Strand, 2007). Läsaren får genom litteraturstudien en övergripande 

bild om vad servitut är och olika begrepp förklaras. Det finns idag inte så mycket skrivet om 

onyttiga servitut. Informationen om onyttiga servitut har därför till stor del inhämtats från 

Justitiedepartementets utredning Ds 2010:43 och propositionen 2012/13:76.  



 

 

36 

Intervjustudien genomfördes för att ta del av hur onyttiga servitut påverkar lantmätarnas 

arbete. Valet av intervjudeltagare är enligt Dalen (2007) en viktig fråga. För att få ett material 

med tillräckligt god kvalitet krävs ett tillräckligt antal intervjudeltagare och lämpliga 

urvalskriterier. Samtidigt bör antalet intervjudeltagare inte vara för många då bearbetning och 

analys av materialet då kan bli för tidskrävande.  

I denna rapport anser vi att antalet intervjudeltagare var tillräckligt för rapportens omfattning. 

Färre intervjudeltagare kunde lett till bristfälligt material samtidigt som fler deltagare hade 

resulterat i merarbete. Ett kriterium vid urval av lantmätarna var fem års yrkeserfarenhet. 

Detta ansågs viktigt för att deltagarna skulle ha tillräcklig erfarenhet av onyttiga servitut för 

att kunna besvara frågorna. Vid en intervjustudie finns alltid en risk att resultatet påverkas 

beroende på vilka som intervjuas. Även vem eller vilka som intervjuar kan ge skillnad på 

resultatet. Den eller de som intervjuar ska ha förmåga att lyssna och visa intresse.  

Deltagarnas svar från intervjuerna sammanställdes samma dag utifrån anteckningar och 

inspelat material. Monica Dalen (2007) påpekar att omedelbar sammanställning ger bättre 

förutsättningar för att skildra intervjudeltagarnas åsikter.  

   5.3 Slutsatser och förslag till fortsatta studier  

Syftet med examensarbetet var att utreda hur hanteringen av servitut kan förbättras för att 

minska antalet onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Tre problemformuleringar ställdes vilka 

besvarades med hjälp av en litteraturstudie och en intervjustudie.  

1.  Vad är onyttiga servitut och hur uppstår de? 

2. Vilka möjligheter finns det idag att ta bort existerande och 

förhindra att nya tillkommer? 

3. Vilka förslag har lagts fram för framtida lagstiftning?  

 

Onyttiga servitut är servitut som inte länge används, upphört eller ersatts av annan rättighet. 

Det rör sig främst om kraftledningsservitut, villaservitut och servitut för skogsfång och 

mulbete. Många onyttiga servitut har uppkommit genom smittning, framförallt innan år 1968 

då möjligheten att bortintyga inte fanns.  

Rättighetshavare kan idag ansöka om att ta bort ett inskrivet servitut från Fastighetsregistret. 

Detta görs sällan p.g.a. att många rättighetshavare och fastighetsägare inte vet om att de har 
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ett onyttigt servitut. I många fall saknas även kunskap om hur de ska gå till väga för att ta bort 

ett servitut. Sedan 1968 har lantmätare möjlighet att bortintyga servitut vid avstyckning och 

klyvning. Bortintygandet förhindrar att fler onyttiga servitut uppstår i Fastighetsregistret.  

I propositionen 2012/13:76 föreslås lagstiftning som innebär ny preklusionslag, utvidgat 

bortintygande samt dödningsskyldighet. Dessa åtgärder kan tillsammans minska antalet 

onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Om propositionen fastställs börjar lagförändringarna 

gälla den 1 juli 2013.  

Denna rapport undersöker onyttiga servitut i Fastighetsregistret. Förslag på fortsatta studier 

kan vara att undersöka andra rättigheter som felaktigt belastar registret, t.ex. nyttjanderätter 

som inte längre är aktuella. Examensarbetet fokuserar på hur Lantmäteriet påverkas av 

onyttiga servitut. Ett ytterligare förslag på fortsatta studier är hur Inskrivningsmyndigheten, 

mäklare, stora bolag eller privatpersoner påverkas av onyttiga servitut och vilka åtgärder som 

kan vidtas.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Datum:  

Namn:  

Arbetsplats: 

Yrke:  

Yrkeserfarenhet:  

Onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning 

1. Vad är ett onyttigt servitut och varför blir det onyttigt?  

2. Vilka servitut rör det sig oftast om? 

3. Vid vilken åtgärd är det vanligast att utreda onyttiga servitut? 

4. Hur påverkas ditt arbete av onyttiga servitut? 

5. Hur mycket tid per förrättning uppskattar du att du avsätter på onyttiga 

servitut?  

6. Vad tycker du är största problemet med onyttiga servitut? 

7. Varför tror du att rättighetshavare och fastighetsägare inte tar bort servitut som 

blivit onyttiga?  

8. Hur hanteras ett onyttigt servitut?  

9. Vilken åtgärd tycker du saknas för att hantera onyttiga servitut idag? 

 

Förslag på nya bestämmelser 

1. Hur tror du Lantmäteriet kommer påverkas om propositionens lagförslag 

genomförs? 

2. Vilken åtgärd tror du kommer ge störst effekt för att minska antalet onyttiga 

servitut? 

3. Varför tror du att Inskrivningsmyndigheten inte utnyttjar sina möjligheter att ta 

bort onyttiga servitut? 
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4. Om propositionens förslag genomförs, vilka nya problem tror du kan uppstå i 

framtiden? 
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Bilaga 2 Intervju 

Datum: 2013-05-02 

Namn: Johanna Dahlin 

Arbetsplats: Lantmäteriet i Gävle  

Yrke: Jurist 

Yrkeserfarenhet: 3 år på Lantmäteriet i Gävle 

 

Onyttiga servitut allmänt 

1. Vad är ett onyttigt servitut och varför blir det onyttigt?   

Servitut som inte används eller behövs längre. Många gånger handlar det om servitut 

som en gång haft ett syfte men som genom t.ex. nya lagar regleras på annat sätt. 

Villaservitut är ett exempel där detaljplanen numera reglerar byggnadshöjder m.m. 

2. Vilka servitut rör det sig oftast om?  

Det är mycket kraftledningsservitut.  

3. Vid vilken åtgärd är det vanligast att utreda onyttiga servitut?  

Det vågar jag inte svara på eftersom jag inte handlägger förrättningar. 

4. Hur påverkas ditt arbete av onyttiga servitut?  

Eftersom jag inte arbetar som lantmätare så påverkas det inte. Men många lantmätare 

verkar tycka att det krånglar till det en hel del. Jag tror inte att det är någon överdrift 

att det skulle förkorta handläggningstiden ganska mycket (syftar till propositionens 

förslag kring onyttiga servitut). 

5. Hur mycket tid per förrättning uppskattar du att du avsätter på onyttiga 

servitut? 

Uppgiften jag fått är att man lägger ner en timme i snitt per förrättning. Om det är 

rimligt kan jag inte bedöma. 

6. Vad tycker du är största problemet med onyttiga servitut?  

Det finns ju många. Jag tycker de beskrivs bra i Björn Karlssons utredning 

(Justitiedepartementets utredning, Ds 2010:43). Dels i förrättningsverksamheten men 
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även i Fastighetsregistret och vid köp och försäljning av fastigheter. Det ger även 

problem för andra myndigheter och vid planläggning. Alla de här bitarna håller jag 

med om. 

7. Varför tror du att rättighetshavare och fastighetsägare inte tar bort servitut som 

blivit onyttiga?  

Det ett problem att rättighetshavarna inte har bättre koll tycker jag och gör sig av med 

sådant som inte gäller längre. Några av dem verkar inte ha något bra system för att 

hålla koll på rättigheterna. Och det är därför det här kommer att leda till så stora 

kostnader för dem också för att de inte har något system för det. 

8. Hur hanteras ett onyttigt servitut?  

Vid klyvning och avstyckning så har vi föreskrifter för att vi har möjlighet att 

bortintyga enligt JB 7:27. Där hanterar man det idag men annars tror jag inte att det 

finns några riktlinjer. Förrättningslantmätarna utgår från våra handböcker.  

9. Vilken åtgärd tycker du saknas för att hantera onyttiga servitut idag?  

Det är de brister som lagts fram i utredningen. T.ex. att vi inte kunnat göra oss av med 

onyttiga servitut helt när man vet att det inte är riktigt. Inskrivningsmyndigheten har 

möjlighet att döda inskrivningen men det är väldigt svårt i praktiken. Deras 

handläggning går så otroligt snabbt och de gör ingen omfattande kontroll och ska inte 

göra det heller. Det instrumentet fungerar inte riktigt för att bli av med de här. Det är 

jättebra att man i framtiden får den möjligheten i förrättningen. 

 

Förslag på nya bestämmelser  

1. Hur tror du Lantmäteriet kommer påverkas om propositionens lagförslag 

genomförs?  

Till att börja med kommer vi få rätt mycket att göra. Vi har ju lovat en del i vårt 

yttrande och det jobbar vi med nu. Hur ska blanketten se ut och vilket sorts stöd kan vi 

ge rättighetshavarna. Hur vi ska förenkla det så mycket som möjligt. Vi kommer att bli 

väldigt inblandade i det här och sen ska vi också stå för en stor informationsinsats är 

tanken. Vi ska försöka nå ut till så många rättighetshavare och fastighetsägare som 

möjligt med den här informationen att man måste förnya annars försvinner de. Så det 

kan nog bli ett ganska stort jobb tror jag. Sen måste vi ta fram nya riktlinjer för det 

utökade bortintygandet. Nu ska vi kunna bortintyga i alla förrättningar och hur man 
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ska tillämpa det. Så det jobbar vi också mycket med just nu. Sen på sikt tror vi att det 

här kan korta handläggningstiderna och förenkla vårt arbete och göra 

Fastighetsregistret bättre vilket är bra eftersom vi är registerhållare och har ett ansvar 

för att det ska vara så pass bra som möjligt. Just nu är det två lantmätare som jobbar 

med de nya riktlinjerna. Fastighetsinskrivningen jobbar med sina bitar och de kommer 

att få ta emot ett mycket stort antal ansökningar och vi samarbetar kring hur blanketten 

ska se ut. Inskrivningsmyndigheten är väl förberedd. Det blir mycket jobb initialt men 

på sikt kommer det att leda till minskad arbetsinsats framöver och lite lägre 

förrättningskostnader också. 

2. Vilken åtgärd tror du kommer ge störst effekt för att minska antalet onyttiga 

servitut?  

Jag är helt övertygad om att det är preklusionen som kommer att ge den största 

effekten. Samtidigt kan det bli många nackdelar för bolagen. Det finns dessutom en 

risk för rättsförlust. Det kan ju mycket väl hända att rättigheter som man skulle ha kvar 

försvinner i och med att man missat att förnya dem. Det kan ge problem vid en 

försäljning om en tidigare inskriven rättighet behöver förbehållas för att gälla. Det kan 

ju även skapa problem i samband med förrättningar om tidigare inskrivna rättigheter 

fortfarande gäller. Servituten måste ju utredas men det blir svårare om de inte är 

inskrivna. Sen får vi hoppas att det sker i så få fall som möjligt.  

 

Utvidgat bortintygande blir ju ett moment till i förrättningen sen är ju tanken att det 

inte ska leda till någon ytterligare tidsåtgång. I situationer där man gång på gång stöter 

på ett onyttigt servitut är det ju jättebra om man kan ta bort det helt i stället så det inte 

blir merarbete varje gång. Men jag ser framför allt fördelar med det. Jag tror att 

dödningsskyldigheten kommer bli svår i praktiken. Fördelen är att det är klart att det är 

jättebra om man kan göra det när det fungerar men jag tror man ska vara medveten om 

att det inte kommer att användas jättemycket. Själva rättigheten kvarstår men 

inskrivningen borta. Jag tror verkligen på preklusion. Man har ju gjort det här två 

vändor tidigare också och det har ju fungerat väldigt bra det var väl 90 % eller så av 

allt som försvann. Det var få som förnyades och det säger ju någonting om hur 

aktuella de var. 
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3. Varför tror du att Inskrivningsmyndigheten inte utnyttjar sina möjligheter att ta 

bort onyttiga servitut?  

Mycket beror på hur deras handläggningstider ser ut så är jag tveksam till hur stort 

genomslag propositionen kan få. Sen skulle de väl få möjlighet att vitesförelägga tror 

jag. Även där är det tveksamt hur stort genomslag det kan få. Det kan säkert användas 

i några fall och det är bra att man inför en sådan möjlighet. 

4. Om propositionens förslag genomförs, vilka nya problem tror du kan uppstå i 

framtiden? 

Förhoppningsvis behöver vi inte göra någon mer preklusion eftersom vi har andra 

verktyg att hantera onyttiga servitut med nu. Jag tror nog att det nya bortintygandet i 

förrättningar kombinerat med att servitut inte smittar längre gör att behovet inte 

kommer att bli så stort i framtiden av preklusionslagstiftning. Jag hoppas även att 

rättighetshavarna blir bättre på att döda servitut som inte gäller längre. Det som kan 

hända i och med dödningsskyldigheten eftersom det inte finns någon sanktion knuten 

till det, de åker ju inte på böter om de inte dödar utan Inskrivningsmyndigheten kan 

vitesförelägga men det ska mycket till innan de gör så. Det som man kan tänka sig är 

att det kanske måste införas någon sanktion.  
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Bilaga 3 Intervju 

Datum: 2013-05-10 

Namn: Ola Gustafsson 

Arbetsplats: Lantmäterimyndigheten i Bollnäs 

Yrke: Förrättningslantmätare 

Yrkeserfarenhet: 15 år som förrättningslantmätare  

 

Onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning 

1. Vad är ett onyttigt servitut och varför blir det onyttigt?  

Det man dyker på ibland är mulbetesservituten. Servitut som inte används längre, 

upphört eller ersatts av annan rättighet, som kraftledningsservitut som ersatts med 

ledningsrätter men sen inte tagit bort de inskrivna kraftledningsservituten. Sen finns 

det ju nyttjanderätter till televerket.  

2. Vilka servitut rör det sig oftast om? 

Mulbetesservitut.  

3. Vid vilken åtgärd är det vanligast att utreda onyttiga servitut? 

Det är väl egentligen vid fastighetsregleringar som det är mest kritiskt när det upphör 

inom överfört område om man inte förordnar. Avstyckning kan man ju låta det ligga 

kvar i styckningslotten om man är osäker, då är det ingen skada skedd om det ändå 

mot förmodan finns någon rätt kvar. 

4. Hur påverkas ditt arbete av onyttiga servitut? 

Delvis men inte så mycket egentligen. Jag har mycket anläggnings- och 

ledningsrättsförrättningar de kan ju vara berörda om det handlar om servitut för själva 

ledningen men inte annars. De andra som är på sidan påverkas inte så mycket. Men 

lite grann kan man väl säga men inte så mycket ändå. Vid fastighetsreglering kan det 

bli en onödig grej när man begär in information från landsarkivet och det visar sig att 

servitutet är onyttigt. Då kan man ha fått vänta flera veckor i onödan.  
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5. Hur mycket tid per förrättning uppskattar du att du avsätter på onyttiga 

servitut? 

Framför allt vid fastighetsreglering blir det ju några minuter extra utredningstid.  

6. Vad tycker du är största problemet med onyttiga servitut? 

Det största problemet är när man får beställa och vänta på avtal för ett servitut som 

visar sig är onyttigt.  

7. Varför tror du att rättighetshavare och fastighetsägare inte tar bort servitut som 

blivit onyttiga?  

För det första kanske man inte har kännedom om det sen så vet man väl inte hur man 

gör.  

8. Hur hanteras ett onyttigt servitut?  

Är det avstyckning så låter jag det ligga kvar i stammen sen uppmanar jag 

rättighetshavaren att ta kontakt med IM för att ta bort inskrivningen så får de städa 

bort det. Vid reglering låter jag bli att förordna den så får den ligga kvar i avstående 

fastighet fast den är onyttig. 

9. Vilken åtgärd tycker du saknas för att hantera onyttiga servitut idag? 

Det vore bra om man på något sätt kunde städa bort det hela om man inser att det är 

onyttigt.  

 

 

Förslag på nya bestämmelser 

1. Hur tror du Lantmäteriet kommer påverkas om propositionens lagförslag 

genomförs? 

Jag tror det är rätt så marginellt ändå. Dels åtgärder från IM och stora 

kraftledningsbolag kommer påverkas.  

2. Vilken åtgärd tror du kommer ge störst effekt för att minska antalet onyttiga 

servitut? 

För de stora rättighetshavarna kan det vara bra med dödningsskyldighet, för att de ska 

hålla efter och städa lite. Information om preklusionen kan bli svårt att nå ut till alla. 

Lite rättsosäkert kanske det blir. Så den kanske är lite riskabel. Men det skulle 

säkerligen vara effektivt. Även om inskrivningen försvinner finns rättigheten kvar så 

det finns risk för att man i framtiden missar servitut som inte är inskrivna. 
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3. Varför tror du att Inskrivningsmyndigheten inte utnyttjar sina möjligheter att ta 

bort onyttiga servitut? 

Det är väl en kostnadsfråga.  

4. Om propositionens förslag genomförs, vilka nya problem tror du kan uppstå i 

framtiden? 

Det kan bli många oinskrivna servitut. Då tycker jag nog att det är bättre att de står i 

Fastighetsregistret så man inte gör missar t.ex. vid fastighetsregleringar. Jag tycker 

man kan skippa preklusionslagen.  
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Bilaga 4 Intervju 

Datum: 2013-05-16 

Namn: Yvonne Mickels 

Arbetsplats: Lantmäterimyndigheten i Sandviken 

Yrke: Förrättningslantmätare 

Yrkeserfarenhet: 23 års anställning inom såväl det statliga som det kommunala lantmäteriet 

Onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning 

1. Vad är ett onyttigt servitut och varför blir det onyttigt?  

Onyttigt tycker jag det blir när behovet har upphört eller om man löser ett behov på ett 

annat sätt.  

2. Vilka servitut rör det sig oftast om? 

Villaservitut här i stan är sannolikt onyttiga. I Sandviken finns det även ett servitut på 

en damm som har smittat vidare på många fastigheter.  

3. Vid vilken åtgärd är det vanligast att utreda onyttiga servitut? 

Avstyckningarna känns det som de flesta har bäst koll på att man hanterar servitutet 

generellt på ett bättre sätt, det är min uppfattning. Vid fastighetsreglering ska man ha 

kännedom om att de olokaliserade servituten faller om man inte förordnar dem. 

Sammanläggningarna brukar sköta sig själv. Klyvningarna känns det som vi är mer på 

tå igen.  

4. Hur påverkas ditt arbete av onyttiga servitut? 

Det är helt klart tidsödande, frustration. Vi vill inte ha sådant i registren som det inte 

finns ett behov av. Att vi ska sitta och utreda gamla saker som borde vara bortstädade. 

Oftast så ser man vid ledningsförrättningar att man har haft avtalsservitut på delar av 

ledningar och då har man skrivit i protokollet att det vore lämpligt att ledningshavaren 

tog sig tid och upphävde det här avtalsservitutet. Lantmätaren har inte fått ett yrkande 

på att själv ta bort servitutet inom den ramen för förrättning. Men så görs det inte, så 

blir det dubbla rättigheter.  

5. Hur mycket tid per förrättning uppskattar du att du avsätter på onyttiga 

servitut?  
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I kommunen känner man till vissa fastigheter som är nerlusade av avtalsservitut och 

där vet vi att vi har en hel del utredningsarbete. Då kan det ta någon, några timmar 

innan man känner sig nöjd med utredningen. Vi ska arbeta på ett rättssäkert sätt men 

man måste också tänka på vad som är nyttan av att genomföra den här jättestora 

utredningen, hur stor är egentligen belastningen om något servitut smittar vidare.  

6. Vad tycker du är största problemet med onyttiga servitut? 

Det är just att de finns ju där och jag tycker att de måste behandlas.  

7. Varför tror du att rättighetshavare och fastighetsägare inte tar bort servitut som 

blivit onyttiga?  

Jag tror främst på att det beror på kunskapen, om att man överhuvudtaget kan göra det 

här eller behöver göra det.  

8. Hur hanteras ett onyttigt servitut?  

Lagen står ju alltid över oss, den behöver vi ha koll på. Sen blir det efter ett tag när 

man har jobbat i en och samma kommun så börjar man känns igen vissa servitut, man 

får en slags erfarenhet. Sen har vi även en pärm med några kartblad där en förre detta 

stadsingenjör utrett avtalsservitut som är krångliga.  

9. Vilken åtgärd tycker du saknas för att hantera onyttiga servitut idag?  

Jag kan inte komma på något men om nya lagstiftningen går igenom tror jag det 

kommer lösa mycket.  

 

Förslag på nya bestämmelser 

1. Hur tror du Lantmäteriet kommer påverkas om propositionens lagförslag 

genomförs? 

Det blir ett jubel! Beslutet skulle innebära så många olika ändringar i vitt skilda 

lagstiftningar. Det är ett flertal lagstiftningar som behöver gås igenom. Lantmäteriet 

kommer absolut få mindre arbete och enklare.  

2. Vilken åtgärd tror du kommer ge störst effekt för att minska antalet onyttiga 

servitut? 

Preklusionen borde ge väldigt stor effekt.  

3. Varför tror du att Inskrivningsmyndigheten inte utnyttjar sina möjligheter att ta 

bort onyttiga servitut? 
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Jag tror det måste tydliggöras vad de kan göra. Det finns två aspekter, först tidsbrist 

och det andra är att ansvaret inte är riktigt tydligt utpekat.  

4. Om propositionens förslag genomförs, vilka nya problem tror du kan uppstå i 

framtiden? 

Jag tror vi måsta städa registret igen just för den orsaken att vi har för låg 

kunskapsnivå om fastighetsregistreringen. Handläggningsstödet behöver utvecklas så 

att besluten registreras rätt.   
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Bilaga 5 Intervju 

Datum: 2013-05-06 

Namn: Hanna Pålsson 

Arbetsplats: Lantmäterimyndigheten i Uppsala 

Yrke: Förrättningslantmätare 

Yrkeserfarenhet: 6 år som förrättningslantmätare 

 

Onyttiga servitut utifrån dagens lagstiftning 

1. Vad är ett onyttigt servitut och varför blir det onyttigt?  

Servitut som inte behövs längre. Det har blivit onödigt. Det finns väldigt många 

sådana. Smittade servitut är väldigt vanligt. Eller att de är inaktuella, det är vanligast.  

2. Vilka servitut rör det sig oftast om? 

Oftast är det gamla avtalsservitut av något slag. Ofta vatten, avlopp och vägar. Eller 

villaservitut. I Stockholm är det vanligt med villaservitut.  

3. Vid vilken åtgärd är det vanligast att utreda onyttiga servitut? 

Vid avstyckningar och fastighetsregleringar. Framför allt vid fastighetsregleringar är 

det viktigt för de försvinner ju om man inte gör något. Vid avstyckningar smittar de ju 

vidare om man inte gör något, om man skulle missa något. Är det avtalsservitut måste 

någon yrka på att det ska fortsätta gälla. Gör vi inget försvinner dem, det är viktigt att 

behandla vid reglering. Hellre att de smittar än att de försvinner. Det är därför det 

finns fler onyttiga än vad det egentligen hade behövts. För vet man inte vart det är 

lokaliserat kan det behöva följa med fast det troligen inte har någon betydelse.  

4. Hur påverkas ditt arbete av onyttiga servitut?  

Det tar ju mycket tid. Fördröjer och fördyrar förrättningar, tid är pengar. Det är inget 

krav att ha med karta när man skriver in ett avtalsservitut, vilket gör att det tar lång tid 

när man ska utreda. Går det inte att hitta vart servitutet är lokaliserat blir det så att det 

får smitta vidare. Det får ju gå till någon rimlighetsnivå, det blir ju bättre ju längre 

man har jobbat, det är en erfarenhetsgrej.  
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5. Hur mycket tid per förrättning uppskattar du att du avsätter på onyttiga 

servitut?  

Jag gör inte så många förrättningar. Inte så mycket i alla fall. Jag vet inte, en 

halvtimme kanske. Jag har inte så många förrättningar med avstyckningar eller 

regleringar så då berörs man inte på samma sätt.  

6. Vad tycker du är största problemet med onyttiga servitut? 

Det tar jättemycket tid. Och att det kan göra att förrättningar tar mycket längre tid. Det 

blir ju dyrare också, ibland kanske man måste sitta fyra timmar och utreda, eller mer 

än så och ändå inte veta var de ligger.  

7. Varför tror du att rättighetshavare och fastighetsägare inte tar bort servitut som 

blivit onyttiga?  

Jag tror de inte vet om att de har dem. Okunskap. Sen om de vet om dem så vet de inte 

hur de ska ta bort dem. De har nog ingen aning, och vet inte varför de ska ta bort dem.  

8. Hur hanteras ett onyttigt servitut?  

Vi har handledningar, rekommendationer. Men vi tar ju inte bort dem. Vem skulle 

betala för det, det krävs yrkande för att ta bort ett servitut. De kan ju tro att de är 

onyttiga också fast de inte är det.  

9. Vilken åtgärd tycker du saknas för att hantera onyttiga servitut idag? 

Vi har ju inget system som visar om någon har utrett ett servitut förut, utan nästa 

person som jobbar med samma fastighet måste utreda samma servitut igen. 

 

 

Förslag på nya bestämmelser 

1. Hur tror du Lantmäteriet kommer påverkas om propositionens lagförslag 

genomförs?  

Jag vet inte om vi får större utredningsskyldighet när servitutet fortfarande gäller fast 

det inte är inskrivet. Man får anta att de inte är så aktuella om de är över 50 år.  

2. Vilken åtgärd tror du kommer ge störst effekt för att minska antalet onyttiga 

servitut? 

Preklusionen måste ge störst effekt. Det kommer även underlätta mycket om man kan 

bortintyga när man ser att det är ett onyttigt servitut. Då underlättar det för nästa 

person som inte behöver utreda det igen. Det är bra att man kan förelägga vite om 
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fastighetsägare frångår sin dödningsskyldighet. Även om det inte kommer utnyttjas i 

praktiken. Det man kan tänka sig är att det blir negativt för de stora företagen som har 

många servitut att utreda, speciellt om de inte har koll på dem. För Lantmäteriet och 

privata sakägare underlättar det.  

3. Varför tror du att Inskrivningsmyndigheten inte utnyttjar sina möjligheter att ta 

bort onyttiga servitut? 

Jag tror inte de har tid, de måste handlägga sina ärenden på väldigt kort tid. Det finns 

inte mer tid än bara det som de måste göra. Det är väldigt stor skillnad på 

lagstiftningen och praktiken.  

4. Om propositionens förslag genomförs, vilka nya problem tror du kan uppstå i 

framtiden? 

Ju snabbare en förrättning ska gå och desto billigare de ska vara kanske man inte är 

lika noga som man var tidigare. Det kanske blir att man inte hinner utreda allt.  

 


