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Sammanfattning 

För att främja landsbygdens utveckling och till följd av förändringar i markpolitiken tilläts genom 

lag bildandet av stora bostadsfastigheter på landsbygden 1990. Detta skulle ske genom att öka 

den enskildes möjlighet att utforma sin fastighet efter egna önskemål. Glesbygd, som är 

landsbygd karaktäriserad av gles befolkning, är mer utsatt för de problem som landsbygden står 

inför. Syftet med studien är att undersöka om det finns eller borde finnas en skillnad mellan lands- 

och glesbygden vid fastighetsbildning av stora bostadsfastigheter. Studien utförs genom en 

genomgång av rättskällor, tolkning av rättsfall och analys av Lantmäteriets praxis. Resultaten 

visar att flera rättsliga faktorer, nämligen skyddszon, extensivt nyttjande, skogsmark, 

jordbruksmark och fastighetens belägenhet i glesbygd påverkar tillåtligheten av att bilda stora 

bostadsfastigheter. Vidare visas att inga avsevärda skillnader mellan lands- och glesbygd i 

Lantmäteriets praxis finns. Därutöver så tyder tolkningen av rättsfall på att domstolarna inte alltid 

beaktar markpolitikens främjande av glesbygden. Det starkaste motstående intresset för 

bildandet av stora bostadsfastigheter ligger i skyddet av skogsnäringen, som även till stor del 

sammanfaller geografiskt med glesbygden. Resultaten tyder på att nuvarande rättsläge och 

markpolitik inte tillräckligt beaktar glesbygdens regionalpolitiska intressen, i form av främjande av 

boende och sysselsättning.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Nyckelord 
Bostadsfastighet, glesbygd, markpolitik, fastighetsbildning, landsbygdspolitik 

  



 

iii 
 

Abstract 

In order to promote rural development and due to land use policy changes, the formation of large 

residential properties in rural areas was permitted by law in 1990. This was to be made possible 

by increasing the opportunities for the individual to shape their real property according to their 

own requests. Sparsely populated areas, which are rural areas characterized by sparse 

population, are more prone to problems considered in rural development policies. The purpose of 

the study is to research if there is or should be a difference between rural and sparsely populated 

areas in formation of large residential properties. The study is performed through a review of legal 

sources, interpretation of judicial proceedings, and analysis of the property formation practice of 

Lantmäteriet. Presented results show that there are several judicial factors that affect the 

allowance to form large properties for residential purpose. The factors are protective zone, 

extensive use, forest land, agricultural land and real property location in sparsely populated 

areas. Further on, no substantial differences exist between rural and sparsely populated areas in 

the practices of Lantmäteriet. Moreover, the interpretation of judicial proceedings suggests that 

the courts do not always take into account the land use policies promotion of sparsely populated 

areas. The most inflexible opposing interest towards the creation of large residential properties 

resides in the protection of forestry land use, which also largely geographically coincides with 

sparsely populated areas. The findings suggest that current legal position and land policies do not 

sufficiently address the regional policy interests of sparsely populated areas. 
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Förkortningar och förklaringar 

 

FBL Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

JB Jordabalken (SFS 1970:994) 

JordFörvL Jordförvärvslagen (SFS 1979:230) 

MB Miljöbalken (SFS 1988:808) 

SVL Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) 

MÖD Miljööverdomstolen 

HovR Hovrätten 

FD Fastighetsdomstolen 

 

Stora bostadsfastigheter  

Fastigheter med boende som ändamål där en kompletterande funktion knuten till marken finns.  

Kompletterande verksamhet  

En verksamhet som utgör en funktion till boendet och tar i anspråk mark för brukande. 

Landsbygd  

Områden som ligger utanför tätorter och städer, vilket innefattar glesbygd. 

Glesbygd 

Områden i landsbygd som av regeringen definierats som glesbygd enligt 
Jordförvärvsförordningens bilaga. 

Rättsregel  

En regel i lagen som föreskriver en viss påföljd under förutsättning att angivna rekvisit är 
uppfyllda. 

Extensivt nyttjande  

Arealen mark är större än vad som krävs för det nyttjande som avses bedrivas på fastigheten, 

markanvändandet blir därmed inte rationellt. Extensivt nyttjande innebär därmed ett sådant 

nyttjande där markarealen som används till det specifika ändamålet är så stort att nyttjandet blir 

ringa. 

m3sk/ha  

Ett mått på skoglig tillväxt, skogskubikmeter per hektar.  
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1. Inledning och problemformulering 

Efter en redaktionell ändring i förarbetena till fastighetsbildningslagen (Prop. 1989/90:151) blev 

det lättare att bilda stora bostadsfastigheter på landsbygden. Det främsta syftet var att främja 

boende och sysselsättning. Detta skulle ske genom att öka möjligheterna för den enskilde att 

själv kunna utforma sitt boende efter särskilda önskemål. Ändringen innebar att det på 

landsbygden skulle bli möjligt att bilda bostadsfastigheter med kompletterande funktioner, 

exempelvis mark för viss näringsverksamhet eller för hobbyverksamhet, under förutsättning att 

det inte stred mot något starkare motstående intresse (Prop. 1989/90:151 s.18). I glesbygd 

förstärktes detta genom att de ekonomiska kraven för jord- och skogsbruksfastigheter ställdes 

betydligt lägre än tidigare (Prop. 1993/94:27). Sedan dessa ändringar infördes har problemet med 

befolkningsminskning i glesbygd ökat (SCB, 2012), vilket borde innebära att behovet av att främja 

boende och sysselsättning i glesbygd är ännu starkare idag. 

 

Uppsatsen tar sin ansats i att det i glesbygd borde vara lättare att bilda stora bostadsfastigheter 

än i landsbygd, då de motstående intressena på marken är lägre i sådana områden och det 

dessutom finns ett allmänt intresse av att hålla landsbygden levande. Vi antar därmed ett 

samhällsperspektiv på frågan. För att studera om det är lättare att bilda stora fastigheter i 

glesbygd får rättsläget och den praktiska tillämpningen undersökas för att se om någon sådan 

skillnad finns mellan landsbygd och glesbygd.  

 

Glesbygdens problematik är ett perspektiv som har uppmärksammats i tidigare studier. Enligt 

Folkesdotter (2003) är sysselsättningen i glesbygd inte längre dominerad av jord- och 

skogsbruket. Istället arbetar befolkningen inom tillverkning, handel och vårdyrken. Niedomysl och 

Amcoffs (2010) studie visar att det är fler som vill bo i landsbygden än som faktiskt flyttar dit. 

Samtidigt menar de att avfolkningsbygder får problem med sjunkande service i privat och offentlig 

sektor, minskande fastighetspriser och en allt äldre befolkning som kräver vård. Att det utgör ett 

aktuellt ämnesområde visas även av de motioner och skrivelser som syftar till att stärka dessa 

bygders livskraft på olika sätt (Motion 2012/13:C370; Motion 2012/13:Sk348; Interpellation 

2011/12:267).  

 

Vad som är en lämplig bostadsfastighet avgörs av rättsregler och rådande markpolitik. Genom att 

utreda lagtext och domar kan en bild ges av vad som kan godtas och inte godtas. Det får 

förutsättas att domstolarna beaktar rådande markpolitik i sina bedömningar.  
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Lantmäteriet har utformat rekommendationer gällande storlek för bostadsfastigheter som rör 

skogsmark. De menar att tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna om stora 

bostadsfastigheter på landsbygd inte varit entydiga i vissa avseenden, och att heltäckande 

rättspraxis inte utvecklats (Lantmäteriet, 2005).  

 

Prövning av fastighetsbildning görs av varje enskild förrättningslantmätare som agerar som en 

myndighet (Jansson & Eriksson, 2002). I detta ingår att lantmätaren har ett utredningsansvar och 

en beslutanderätt. Prövningen sker enligt bestämmelserna i fastighetsbildningslagen (FBL) där 

särskilt det tredje kapitlet om allmänna lämplighets- och planvillkor alltid ska tillämpas. I detta 

ligger att lantmätaren ska ta hänsyn till och göra en avvägning mellan allmänna- och enskilda 

intressen. Den enskilda lantmätaren kan inte vara direkt insatt i alla de markpolitiska förändringar 

som har betydelse för avvägningen.  Enskilda intressena företräds av fastighetsägare och 

rättighetshavare medan de allmännas intressen ska bevakas genom samråd med företrädande 

myndigheter (Prop. 1969:128), vanligtvis Länsstyrelsen.  

 

När en rättsfråga är oklar riskerar bedömningen att variera mellan olika lantmätare och regioner. 

Den rättsosäkerhet som blir följden är ofördelaktig för alla inblandade parter. Fastighetsägaren, 

som inte kan få ett klart svar på sin förfrågan, Lantmäteriet, för den bedömning som ska utföras 

och Länsstyrelsen, som har att bevaka och överklaga bedömningen. Det hör till saken att 

bedömningen måste tillåtas variera beroende på var i landet man befinner sig och vilken 

markkonkurrens som finns. Variationen bör vara regional, men mellan lantmätare inom samma 

region utgör det en rättsäkerhetsfråga att få en likartad bedömning. 

 

Eftersom mark är en ändlig och sårbar resurs som angår alla människor är det angeläget att 

fastighetsbildning sker på ett rättssäkert sätt så att allmänna- och enskilda intressen tillgodoses 

på bästa sätt. Forskning visar att konkurrens om marken troligen kommer att öka i framtiden till 

följd av befolkningstillväxt och klimatförändringar (Harvey & Pilgrim, 2010; Sandström et al., 2011; 

Smith et al., 2010).  

 

1994 gick Sverige med i Europeiska Unionen, och den svenska landsbygdspolitiken har därmed 

blivit underordnad EU:s Common Agricultural Policy (CAP). Sverige har även skrivit under 

bindande internationella överenskommelser som inverkar på den nationella markpolitiken. 

Samhället är idag utsatt för ett allt mer påtagligt hot från klimatförändringar och framtida problem 

med global livsmedels- och energiförsörjning (Harvey & Pilgrim, 2010; Sandström et al., 2011; 
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Smith et al., 2010). Dessutom ökar de regionala obalanserna (SCB, 2012). Dessa förändringar 

bör inverka på markpolitiken och därmed även på fastighetsbildningslagens tillämpning. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda skillnader mellan gles- och landsbygd när det gäller 

bildande av stora bostadsfastigheter. 

 

Frågeställningar som ställs är: 

 Tar domstolarna hänsyn till de regionalpolitiska intressena i glesbygden? 

 Vilka motstående intressen finns det till bildandet av stora bostadsfastigheter? 

 Vilka faktorer inverkar på bedömningen av tillåtligheten att bilda stora 
bostadsfastigheter? 

 Baserat på rättsfall, när kan skog läggas till bostadsfastighet? 

 Finns det någon skillnad i storlek, antal och kompletterande funktion på bildade stora 
bostadsfastigheter i glesbygd jämfört med landsbygd? 

 Hur ser Lantmäteriets praxis för fastighetsbildning av stora bostadsfastigheter ut i 
Sverige? 

 

1.2 Studiens avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till stora bostadsfastigheter i gles- och landsbygd i hela Sverige. 

Rättsfallstolkningen avgränsas till avgjorda fall om stora bostadsfastigheter med kompletterande 

verksamhet efter år 1991 fram till år 2013. Studien av förrättningsfall omfattar Lantmäteriets 

nybildningar av fastigheter för bostadsändamål i hela Sverige, med en hektar mellan 5 och 20 

under tidsperioden 2010-01-01 till 2011-12-31. 

 

1.3 Disposition 

Examensarbetet inleds med metoden som beskriver vårt tillvägagångssätt och eventuella 

felkällor. Därefter följer resultat och analys som inleds med en litteraturstudie där teorin bakom 

frågan presenteras. Den stora mängden rättsfall (15 stycken) som tolkats och jämförts gör att 

analys utförs i samband med presentation av resultatet. Anledningen till detta är att det vore 

orimligt att begära att läsaren ska bläddra fram och tillbaka mellan diskussion och resultat. Vi är 

medvetna om att detta frångår den traditionella IMRaD strukturen. I diskussionen presenteras 

studiens slutsatser. Slutligen redogörs för de frågeställningar som uppkommit men legat utanför 

studiens syfte och därför inte behandlats.  
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2. Metod 

Studien inleds med en undersökning av sekundärdata, där lagtext, propositioner och 

vetenskapliga artiklar ger en bakgrund till vilka regler och avvägningar som reglerar stora 

bostadsfastigheter. Efter att sekundärdata presenterats fortsätter studien med de primärdata som 

samlats in och bearbetats i form av rättsfall och förrättningsfall. Rättsfallen presenteras och 

analyseras för att kunna besvara hur rättsläget angående bildande av stora bostadsfastigheter 

ser ut. I syfte att se om rättsläge och rättstillämpning skiljer sig åt vid bildandet av stora 

bostadsfastigheter i glesbygd och landsbygd utfördes därefter en inventering av förrättningsakter. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar söktes genom olika databastjänster enligt kriterierna i tabell 1. 

Propositioner söktes genom Norstedts Juridiks databastjänst Zeteo, liksom riksdagens hemsida. 

Den doktrin som använts tillhandahölls av Lantmäteriet. 

Tabell 1. Redovisning av funna artiklar, databas för sökning, sökord samt begränsningar genom val. 

Författare, år och titel Databas Sökord 

Smith et al., (2010), Competition for land Discovery “competition” AND “land” 

Sandström et al., (2011), Governing competing 
demands for forest resources in Sweden 

Google scholar “competing” “forest” “Sweden” 

Statistiska centralbyrån, (2008), Land use in 
Sweden 

SCB Land use 

Nordiska ministerrådet., (2012), Nordisk 
statistisk årsbok 2012 

SCB Forest land 

Jansson och Eriksson., (2002), Reforming the 
Swedish cadastre 

Google “Swedish” AND “cadastre” 

Harvey och Pilgrim., (2010), The new 
competition for land: Food, energy, and climate 
change 

Discovery “competition” AND “land” 

Geist och Lambin., (2002), Proximate causes 
and underlying driving forces of tropical 
deforestation 

Discovery “forest” AND “driving forces” 

Saraceno.,(2004), Rural development policies 
and the second pillar of the Common 
Agricultural Policy: The way ahead 

Google “sparsely populated areas” AND “cap” 

 

2.2 Rättsfallstolkning 

2.2.1 Urval och avgränsning 

Urvalet begränsades till fall där frågan gällde lämplighetskraven vid fastighetsbildning för stora 

bostadsfastigheter från år 1991 och framåt.  

Sökningen försvårades av att underrätternas domar inte publicerats i något rikstäckande sökbart 

arkiv. Det fanns inte heller någon sökbar förteckning över rättsfall där stora bostadsfastigheter har 

ingått. Därför fick rättsfallen sökas via andra källor. Den myndighet, Länsstyrelsen, som har 
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ansvar för att överklaga Lantmäteriets förrättningar kontaktades. Ett mail skickades till samtliga 

Länsstyrelser i landet där vi bad om uppgifter om fastighetsbildningsförrättningar av stora 

bostadsfastigheter som överklagats. Kriterierna var att det skulle handla om fastighetsbildande av 

stora bostadsfastigheter i strid mot lämplighetskraven i 3 kap. FBL.  Lantmäteriet kontaktades för 

att få tillgång till rättsfallsdatabasen, där rättsfall rörande fastighetsbildning sammanställs. Utöver 

detta kontrollerades även vilka rättsfall som tagits upp i andra studier om stora 

bostadsfastigheter. De arbeten vi hämtat denna information från är Graf och Holmgren (2005), 

Själander (2007), Bergefur & Warberg (2009) och Johansson (2011). Kontakt togs även med Leif 

Norell, sakkunnig på Lantmäteriet, som kompletterade med information om vissa rättsfall.  

 

Antalet rättsfall som hann inkomma under söktiden var 16 stycken. För att få tillgång till dessa 

kontaktades de domstolar som hade avgjort fallen och målens handlingar begärdes ut. Detta för 

att vi själva ville tolka rättsfallens innehåll i deras ursprungliga form. Vid gallringen bedömdes ett 

av rättsfallen falla utanför vald avgränsning, rättsfallet Medhamn (2009-12-10), vilken handlade 

om ändamålet expropriationsfastighet i strandskyddsområde. Antalet uppgick därmed till 15 

stycken. 

 

2.2.2 Metod 

Inom rättsvetenskapen kan något anses vara ”sant” om det råder konsensus i frågan inom det 

rättsvetenskapliga och juridiska samfundet (Sandgren, 2006, s. 18). Rättskälleläran anger att lag, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin är de rättskällor som ska, bör och får beaktas samt 

innehåller även principer för rättskällornas tolkning, såsom lagtolkning och rättsfallstolkning 

(Hellner, 2001, s. 25; Sandgren, 2006, s. 36). Vidare anger Sandgren (2006, s. 35) att 

problemformulering och tillgängligt material får avgöra vilken vedertagen metod inom juridiken 

som är lämplig.  

 

Sandgren (2006, s. 39) anser att alla metoder som kan öka kunskapen om rätten är 

rättsvetenskapliga när ett juridiskt perspektiv ingår i ansatsen. Vi har använt oss av en 

rättsvetenskaplig metod, där rättskälleläran tillsammans med kvalitativ analys har använts för att 

tolka gällande rätt. På grund av det begränsade antalet rättsfall som finns i frågan är denna 

metod motiverad, eftersom slutsatser kan dras genom en sammanvägd analys med andra 

rättskällor. 

 

Enligt Lehrberg (2006, s. 150) kan rättsfallstolkning sammanfattas i tre steg, som dock i realiteten 

oftast går in i varandra. Steg ett innebär att rättsfallets avgörande innehåll fastställs för att utröna 



 

6 
 

vad domen betydde. Därför lästes rättsfallen igenom för att avgöra rättsfrågor och bevisfrågor 

samt de omständigheter i sak, yrkanden och motiv som föranlett domstolens utslag. Dessa 

uppgifter infördes i en tabell, se bilaga 1. Steg två avser en generalisering av sambanden som 

påvisats mellan rättsfakta och rättsföljd för att gälla under liknande omständigheter, vilket ger vad 

som i juridisk terminologi kallas rättssats. Genom att indela de förekommande rättsfallen efter den 

rättsregel som dominerat i målet kunde en bättre bild av rättsläget erhållas (Bernitz et al., 2010, s. 

151). Därefter är det tredje steget att korrigera rättssatsen så att den passar in i sitt rättsliga 

sammanhang. Korrigeringar har gjorts mot bakgrund av doktrin, fall där nya lagar har förändrat 

rättsregelns innebörd, eller då speciallagstiftning ska tillämpas. 

 

För att i steg två kunna se om några skillnader förekom mellan rättsfallen i glesbygd jämfört med 

de i landsbygd gjordes en sökning på fastighetsbeteckningen i fastighetsregistret. Där det 

framgick att fastigheten kunde vara belägen i glesbygdsområde enligt JordFörvL kontrollerades 

om församlingen ingick i listan över glesbygd i Jordförvärvsförordningens bilaga. Vi har inte 

kontrollerat om fastigheterna befinner sig inom detaljplan, men det ger sig självt att denna typ av 

fastigheter inte tillåts inom detaljplaneområde. 

 

2.3 Inventering av förrättningsfall  

En totalundersökning av Lantmäteriets praxis för fastighetsbildning av stora bostadsfastigheter i 

Sverige genomfördes. Primärdata inhämtades i syfte att få en bild av hur Lantmäteriet nybildar 

stora bostadsfastigheter i Sverige. Av särskilt intresse var eventuella skillnader i vilka storlekar 

som tillåtits i gles- respektive landsbygd, liksom vilka kompletterande verksamheter som utgjort 

skäl till fastighetsbildning. En jämförelse gjordes mot data hämtad från SCB:s statistikdatabas 

(2013) där en länsvis utveckling i befolkningstäthet mellan åren 2010-2012 utgjorde underlaget. 

 

2.3.1 Urval och sökning 

För att göra ett lämpligt urval kontaktades Lantmäteriet, division Informationsförsörjning, som 

även genomförde sökningen i fastighetsregistret. Det största problemet med att finna lämpliga 

sökningskriterier var att ”stora bostadsfastigheter” inte kunde utgöra sökkriterium då någon 

registrering av fastigheters ändamål inte sker. Istället blev vi hänvisade till Skatteverkets typkoder 

för taxeringsenheter. Stora bostadsfastigheter kan taxeras med en eller flera av ett antal olika 

typkoder, varav en del även används för jord- och skogsbruksfastigheter. Sökningen riskerade 

därmed att även resultera i en stor mängd jord- och skogsbruksfastigheter, varför vi tvingades 

begränsa sökningen till fastigheter av en viss areal.  

  



 

7 
 

För att få en så väl avgränsad sökning som möjligt ställdes följande sökkriterier upp: 

 Areal: 5-20 hektar 

 Tidsperiod: 2010-01-01 till 2011-12-31 

 Typkod för taxering: 120 (Lantbruksenhet, bebyggd), 220 (Småhusenhet, helårsbostad), 

121 (Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall) och 221 (Småhusenhet, 

fritidsbostad). 

 

Sökningen resulterade i en excelfil där länskod, fastighetsbeteckning, församlingsnamn, total 

areal, typkod, akt-beteckning, datum och typ av förrättning presenterades. Från listan uteslöts 

förrättningar gällande äganderättsutredningar, legalisering och fastighetsreglering. Kvar var 

förrättningar gällande avstyckning, klyvning och sammanläggning, totalt 672 unika 

fastighetsbildningar. En bearbetning av listan gjordes genom att gå igenom varje förrättningsakt 

för att utesluta jord- och skogsbruksfastigheter och justera fastighetens areal samt registrera 

fastighetens kompletterande verksamhet, varefter 547 förrättningsfall återstod. De fastigheter 

som trots sökkriterierna understeg 5 hektar uteslöts vilket gav ett slutligt antal av 534 

förrättningsfall. 

 

Sökningen resulterade som nämnts inte enbart i förrättningar gällande bostadsfastigheter, utan 

även sådana där jord- och skogsbruksfastigheter nybildats. En genomgång av datan gjordes 

genom att studera förrättningsprotokollen för att utesluta lantbruksfastigheter. I vissa fall var det 

svårt att avgöra vilket ändamål som avsågs.  

 

Vaga formuleringar som förekommit: 

 ”bostadsändamål med deltidsjordbruk”   ”boende och travträningsverksamhet” 

 ”bostadsändamål med småskaligt jord- 

och skogsbruk” 

 ”landsbygdsboende med tillgång till ved för 

husbehov” 

 ”bostadsfastighet i kombination med 

mindre jordbruk” 

 ”landsbygdsboende med möjlighet till 

mindre odling och djurhållning” 

 ”bostadsfastighet i kombination med mark 

för jord- och skogsbruk” 

 ”bostad med möjlighet till viss djurhållning 

alternativt ett mindre fritidsjordbruk” 

  

I bedömningen av om lantmätaren i dessa fall menat att bilda en bostadsfastighet eller inte har vi 

tagit hänsyn till vad som uttryckts i ansökan. I de fall som skogsbruk angetts som kombinerad 

verksamhet kontrollerade vi hur mycket skog som fanns på den nybildade fastigheten. I vissa fall 

kunde inte skogsbruk ha varit avsett då det rörde sig om en mycket begränsad mängd skog, 
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under 4 hektar. Fastigheten kategoriserades då som bostadsfastighet med kompletterande 

vedfång. I de fall där någon kompletterande verksamhet inte var uttryckt för fastigheten 

kontrollerades om fastigheten var bebyggd, och om inte, om det fanns bygglov. I fall där 

deltidsjordbruk eller landsbygdsboende angetts kontrollerades om en prövning gjorts enligt FBL 

3:5 för att se om ett deltidsjordbruk avsågs. 

 

Varje fastighetsbildning studerades genom att kontrollera för vilken kompletterande verksamhet 

utöver boende som fastigheten bildats enligt aktens protokoll. De typer av kombinerade 

verksamheter som förekommit presenteras i tabell 2. Informationen analyserades och 

omvandlades till diagram för att kunna se om det fanns något samband mellan antal 

fastighetsbildningar och bildade storlekar i lands- respektive glesbygd.  

 
Tabell 2. Presentation av de typer av kombinerade verksamheter som förekommit i förrättningsfallsstudien. 

TYP BESKRIVNING EXEMPEL 

1 Djurhållning ”hästgård”, ”djurhållning”, ”bete” 

2 Odling ”småskalig odling” 

3 Ved ”ved”, ”vedbrand” 

4 Övrigt ”bostadsändamål med kompletterande 

verksamhet”, ”9-håls golfbana” 

5 God boendemiljö/ arronderingsskäl ”god boendemiljö” 

6 Näring ”handelsträdgård”, ”gårdsbutik, ”djurpensionat” 

0 Ingen angiven kompletterande 

verksamhet 

”bostadsfastighet” 

 
 

2.4 Felkällor 

2.4.1 Rättsfall  

Det kan finnas fler rättsfall som berör stora bostadsfastigheter på landsbygden än som här har 

tagits upp. Angående tolkningen av rättsfall kan följande sägas. Frågan om stora 

bostadsfastigheter och dess omfång har inte prövats i högsta domstolen sedan ändringarna i 

förarbetena 1990, och vi fick därför analysera hur lägre instanser hanterat frågan. Dessa domar 

har inte lika starkt värde som högre instansers domar (Lehrberg, 2006). Lägre instansers domar 

skiljer sig till viss del mellan tingsrätterna såväl som hovrätterna. Vad som ska anses vara klarlagt 

genom de domar som fattats i lägre instans kan diskuteras. Att prövningarna i sak även 

behandlar skilda förutsättningar där inget fall innehåller samma komponenter som ett annat gör 

att bedömningen ytterligare försvåras. Inte ens då samma förhållanden föreligger är lägre 
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instansers domar styrande (Lehrberg, 2006; Warnling-Nerep, 2012). Det är i och med det inte 

möjligt att i denna rättsfallsstudie slå fast vad som gäller. Vad som däremot kan göras är att 

redogöra för hur domstolarna brukar bedöma olika faktorer, och för det resonemang som ligger till 

grund för avgörandena.  

 

2.4.2 Förrättningsfall  

Endast förrättningar som genomförts har behandlats. Det har inte varit möjligt att studera vilka 

förrättningar som avslås eller jämkas.  Underlaget baseras på en tidsperiod av två år vilket är en 

tiondel av tiden sedan lagändringen 1990. Det är därför inte representativt ur ett längre 

tidsperspektiv, men det ger en aktuell bild av förhållandena idag. Att endast nybildade fastigheter 

är med i urvalet bör inte ha någon större betydelse, då det ställs högre krav på lämplighet i 

sådana fall. Avvikande resultat får stort genomslag eftersom antalet fall är få, ex. tre fall i 

Västmanlands glesbygd och fyra fall totalt i Blekinge. Att vi använt median som medelvärde gör 

att genomslagen kan dämpas. En annan felkälla består i den tolkning som gjorts av fastighetens 

ändamål, boende eller lantbruk, i de fall där det inte har varit klart angivet. Stora 

bostadsfastigheter kan taxeras som en av ett flertal olika taxeringskoder. Detta innebär att det 

kan finnas fastigheter med taxeringskoder som inte har ingått i sökkriterierna. 

 

3. Resultat och analys 

 

3.1 Litteraturstudie 

3.1.1 Konkurrens om marken 

Marken inom Sveriges gränser är en ändlig resurs. Det finns endast en viss mängd mark som 

kan fördelas mellan olika ändamål vilket leder till konkurrens. Aktörerna i konkurrensen om 

marken utgörs av enskilda och allmänna intressen. Dessa intressen har sådana varierande 

ändamål som producerande av varor, biologiskt skydd, boende och bevarande av kultur. Detta 

gör sammantaget att en hushållning av markresurser är nödvändigt.  

 

Hushållningen av markresurserna är styrd av vilken typ och omfattning av mark som finns inom 

landet samt möjligheten till ekonomisk vinning. Ett exempel på detta är skogsmark i Sverige. 53 

procent av marken i Sverige utgörs av skog (SCB, 2008) vilket även utgör en viktig basnäring för 

landets ekonomi (Nordiska ministerrådet, 2012). Därför vill Sverige underhålla och bevaka detta 

starka ekonomiska intresse genom olika skyddsmedel i lagstiftningen. Ett av dessa skyddsmedel 

är att produktiv skogsmark av någon betydelse för det aktiva skogsbruket inte ska kunna läggas 

till en bostadsfastighet i någon större omfattning (Lantmäteriet, 2005). 
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Skogens största konkurrent vad gäller markanvändandet, historiskt sett i Sverige, har varit 

jordbruket. Jordbruksmarkens omfattning har emellertid sedan 1950-talet minskat medan 

skogsmarkens arealer har ökat (Sandström et al., 2011). Efterfrågan på jordbruksland förväntas 

dock öka i framtiden (Geist & Lambin, 2002; Harvey & Pilgrim, 2010; Sandström et al., 2011). 

Samtidigt har det i Sverige mellan åren 1991 till 2007 lagts ner 4 193 heltidsjordbruk och det 

totala antalet heltidsjordbruk år 2007 uppgick till 40 762 (Jordbruksverket, 2008).  

 

Att efterfrågan på jordbruksmark kommer att öka styrks även av andra författare. Smith et al. 

(2010) konstaterar att jordens befolkning har ökat med 3,8 miljarder på 50 år och en 

prognostiserad framtida ökning med 2,2 miljarder på 40 år till. I frågan om jordbruksmarken 

kommer att klara av att föda den ökande befolkningen anser Smith et al. att problemet snarare är 

ineffektiviteten i jordbruket och inte framtida konkurrens av mark. Författarna avslutar sin artikel 

om jordbrukets betydelse för framtiden med 

 ”det råder avsevärd osäkerhet om prognoserna av intensiteten av 
konkurrensen av mark i framtiden och den regionala fördelningen av denna 
konkurrens. Studier av modeller visar att de framtida politiska besluten 
gällande jordbruks-, skogsbruks-, energi- och bevarandesektorn kan få 
djupgående effekter, när olika krav på mark för att förse ett flertal 
ekosystemtjänster vanligtvis intensifierar konkurrensen om mark i framtiden”, 
fritt översatt (Smith et al., 2010). 

 

Enligt Harvey och Pilgrim (2010) läggs alltför mycket fokus på frågan om mat istället för vad de 

kallar den ”nya konkurrensen av mark”. Frågan om vilken energi som efterträder oljan och hur 

klimatförändringar påverkar konkurrensen av mark i framtiden borde ta större plats i debatten. 

Oljan kommer troligen att bytas ut mot biobränslen och klimatförändringar kan påverka vad som 

kan växa på marken. Detta leder till en ond cirkel där mat- och energiproduktionen måste öka för 

att tillgodose behoven vilket i sin tur driver på klimatförändringen som sedan ökar trycket på mat- 

och energiproduktionen. 

 

3.1.2 Fastighetsbildning 

I jordabalkens (JB) 1§ beskrivs att all mark är jord och att jorden är indelad i fastigheter. Bildande 

eller ombildande av fastigheter sköts genom Lantmäteriets försorg via bestämmelser i FBL som 

utgör huvudlagstiftning för området. FBL tillkom år 1970 och ersatte de ditintills gällande lagarna 

”fastighetsbildning i stad” från 1917 och ”delning av jord på landet” från 1926. Det ansågs att de 

två lagarna inte kunde hantera de många förändringar som samhällsutvecklingen hade medfört. 

Som exempel på sådan samhällsutveckling angavs befolkningströmmarnas riktning från 
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landsbygd till tätort och den expandering av tätorten som följde. Det blev även svårare att 

bedöma vad som var landsbygd och tätort vilket föranledde att en enhetligare och tydligare 

lagstiftning efterfrågades, inte minst av överlantmätarna som angav läget som ”kaotiskt” (Prop. 

1969:128).  

Proposition 1969:128 som föregick den nya fastighetsbildningslagen var i många avseenden 

framåtsyftande och tog redan då upp de markpolitiska överväganden som vi ställs inför idag. 

Lagstiftarna ville även försäkra sig om att den nya lagen skulle fungera under en lång tid och följa 

den samhälleliga utvecklingen. Därför anges att lagen skall ha en elasticitet och utgöra en 

ramlag, där tolkningen mellan olika samhällsintressen får göras enligt de förutsättningar som 

utvecklas. Lagtolkningen får därför göras enligt de principer som propositionen och lagtexten 

förmedlar.  

Dessa principer är: 

 Markpolitiken styr tillämpningen. 

 Allmänna och enskilda intressen ska beaktas. 

 Fastighetsbildning ska vara snabb och enkel utan att rättssäkerheten eftersätts. 

 Det finns ett samband mellan fastighetsbildning och annan samhällsverksamhet samt 
behov av samarbete mellan olika myndigheter och samordning av deras verksamhet.  

 Enhetlig lagstiftning i stad och land.  

3.1.3 Markpolitik 

Markpolitiken anger de grundläggande värderingar för hur markanvändning skall ske och lagarna 

är de verktyg som gör den här markpolitiken möjlig i praktiken. Lagen är en ram vars innehåll 

man tolkar utifrån markpolitiken.  

Markpolitiken utgör utgångspunkten för alla lagar som reglerar markanvändning. Till dessa lagar 

hör exempelvis Plan- och Bygglagen (PBL), FBL, Jordförvärvslagen (JordFörvL), 

Skogsvårdslagen (SVL) och Miljöbalken (MB). I jordförvärvslagen har det skett en förändring i 

lagstiftningen sedan tillkomsten av FBL just till följd av den förändrade markpolitiken. 

Förändringarna rörde jordbruket och skedde i ett led att dels få bort ett överskott i 

livsmedelsproduktionen och dels främja regionalpolitiska intressen (Prop. 1993/94:27, s. 1; Prop. 

1989/90:151, s. 24; Prop. 1986/87:122, s. 13). I regionalpolitiska intressen ingår att bevara det 

varierande skogs- och odlingslandskapet i glesbygd samt främja en levande och hållbar 

landsbygd genom möjliggörande av sysselsättnings- och boendemöjligheter (Prop. 89/90:151, s. 

11). 

Vid tillkomsten av FBL präglades markpolitiken av den tidens önskan om jordbruksrationalisering. 

Syftet var att åstadkomma rationella brukningsenheter (rationell användning av marken). Det 
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innebar till exempel att bostadsfastigheter inte fick vara större än vad som kunde användas som 

tomt. För det andra syftade politiken till att jord- och skogsbruk skulle bedrivas i rationella enheter 

där varje enhet skulle kunna försörja en familj med en standard som stämde överens med andra 

näringar (Prop. 1969:128).  

Lagstiftningen har vid ett flertal tillfällen justerats som en följd av ändrade mark- och 

jordbrukspolitiska riktlinjer.  I propositionen 1984/85:166 - Om livsmedelspolitiken – konstateras 

att det skett en överproduktion av livsmedel i Sverige till följd av de omfattande 

strukturrationaliseringar, liksom statlig stöd till jordbruksnäringen, som utdelats. Det dåvarande 

ekonomiska stödsystemet till förmån för jordbruket var ineffektivt och gav oanade bieffekter och 

konsekvenser. I samma proposition föreslog man därför att jordbruksmark skulle läggas om till 

annan användning då den inte var nödvändig för landets livsmedelsförsörjning. 

 

Efter denna svängning i livsmedelspolitiken skedde även en ändring i jordförvärvslagen som 

behandlas i proposition 1986/87:122 – Om ändringarna i jordförvärvslagen. Där beslutades om 

ändring av kraven på förvärvstillstånd för att bättre främja regionalpolitiska strävanden. 

Lantmäteriet konstaterar i sitt remissvar att en förskjutning mot ökad hänsyn till regionalpolitiska 

intressen redan skett i deras arbete med fastighetsbildning. ”Av det skälet har Lantmäteriverket 

och Lantbruksstyrelsen inlett diskussioner och samarbete angående tillämpningsfrågor i olika 

fastighetsbildningssituationer, främst avseende deltidsjordbruk, fastigheter för kombinerade 

ändamål och bostadsfastigheters utformning på landsbygden” (Prop. 1986/87, s. 58). Genom 

förändringarna i jordförvärvslagen bekräftades riktigheten av dessa åtgärder i lag. 

 

I samband med förändringen av jordförvärvslagen lades flera motioner om att förändra FBL för att 

tillåta små jordbruksfastigheter och stora bostadsfastigheter (Betänkande 1986/87:BoU14). Som 

en följd till dessa motioner togs frågan upp i proposition 1989/90:151 där syftet var att 

fastighetsbildning och dess villkor skulle anpassas till de gällande förhållandena på landsbygden, 

särskilt inom jordbruket. För att åstadkomma detta sänktes det ekonomiska kravet i FBL 3:5 och 

bildandet av bostadsfastigheter med kombinationsverksamhet möjliggjordes genom uttalanden i 

förarbetena. 

 

3.1.4 Bildandet av stora bostadsfastigheter  

Som förklarats tidigare utgörs huvudlagstiftningen inom fastighetsbildning av en ramlag som ska 

tillämpas enligt rådande markpolitik. Vidare har vi visat hur markpolitiken förändrats sedan 

fastighetsbildningslagens tillkomst fram till dess att man i samma lag började tillåta 

fastighetsbildning för bostäder med kombinationsverksamhet på landsbygden. För att tillämpa 
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lagen idag behövs en förståelse för vad som var lagstiftarens avsikt med denna möjlighet, och 

hur den markpolitik som bestämmelsen grundar sig på har förändrats sedan dess. Lagstiftarens 

avsikt får därför tolkas utifrån de motiveringar som återfinns främst i proposition 1989/90:151 som 

nu närmare beskrivs. 

  

Tydligt är att lagstiftaren framförallt hade för avsikt att ge ökat utrymme för de regionalpolitiska 

aspekterna (Prop. 1989/90:151, s. 12). Det konstateras att de fått större betydelse. Vad de 

regionalpolitiska aspekterna då innebar får sökas framförallt i de tidigare propositionerna om 

ändring i livsmedelspolitiken och jordförvärvslagen. Förslaget som läggs fram är att det ska vara 

möjligt att på landsbygden bilda bostadsfastigheter med kompletterande funktioner, exempelvis 

mark för viss näringsverksamhet eller för hobbyverksamhet. Man anger att detta bör kunna 

tillåtas om det inte strider mot något starkare motstående intresse, såsom skyddsreglerna för 

skogs- och jordbruket (Prop. 1989/90:151 s.18).  

 

För skogsmark som skall läggas till bostadsfastighet anges att de allmänna lämplighetsvillkoren 

inte ska lägga hinder i vägen om det inte strider mot skogsnäringens intressen. Exempel på 

annan mark som kan ingå är viss utsträckning av åkermark samt betesmark eller hagmark. En 

förutsättning för att lägga till marken är att den har en kompletterande funktion för boendet (Prop. 

1989/90:151).  

 

Tomtbegreppet ska överensstämma med dåvarande naturvårdslagens definition. Detta innebär 

att endast de delar av fastigheten som bebyggs med bostadshus ska utgöra tomt och därmed 

vara fredade från allemansrätten. Därför ska den kompletterande marken inte privatiseras i 

allmänrättsligt avseende, d.v.s. minska allmänhetens befogenheter enligt allemansrätten. Vidare 

nämner propositionen att det kan bli svårt att skilja på fastighetsbildning för bostadsändamål med 

kombinationsverksamhet och jordbruksfastigheter. Detta bör avgöras genom att se på om någon 

typ av näringsverksamhet är tänkt att bedrivas på fastigheten. Om näringsverksamhet utgör ett av 

fastighetens ändamål ska den bedömas som jord- eller skogsbruksfastighet. Om det däremot är 

en funktion till boendet som är av mer hobbyartad karaktär ska fastigheten bedömas som 

bostadsfastighet. Fördelar med fastighetsbildning för bostadsändamål med kompletterande 

verksamhet anses vidare vara att det kan bidra till att det öppna landskapet bevaras, men detta 

anses inte utgöra ett självständigt skäl till fastighetsbildning (Prop. 1989/90:151, s. 37).  

 

Nuvarande markpolitik som bestämmelsen grundar sig på är jordbrukspolitik, regionalpolitik och 

skogspolitiken. 1994 gick Sverige med i Europeiska Unionen, och den svenska 
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landsbygdspolitiken har därmed blivit underordnad EU:s Common Agricultural Policy (CAP). 

Jordbrukspolitiken har sedan inträdet i EU följt unionens policy. För att förstå hur detta 

markpolitiska intresse har utvecklat sig fram till idag behöver man alltså titta på hur CAP har 

förändrats sedan reformen 1991. I korta drag har politiken lagt ökande vikt vid 

landsbygdsutveckling och en utjämning av regionala obalanser (European Commision, 2012). 

Den vetenskapliga forskningen ifrågasätter att EU:s landsbygdsutvecklingspolitik är så starkt 

fokuserad på jordbrukssektorn och menar att den inte tillräckligt tillgodoser andra aktörers 

intressen (Granvik et al. 2012; Saraceno, 2004).  

 

Skogspolitiken är sedan 1993 underställd två jämställda mål för markpolitiken: produktionsmålet 

och miljömålet. Produktionsmålet syftar till att skogen främst är en ekonomisk resurs som ska 

brukas och vårdas på ett bra sätt. Miljömålet siktar mot ett bevarande av den biologiska 

mångfalden och den genetiska variationen i skogen. Skog ska brukas så att växt- och djurarter i 

skogen kan livskraftigt leva där. Skogens miljövärden samt estetiska och sociala värden ska 

värnas. Den svenska skogen är av intresse i ett globalt perspektiv och skogsbruk ska utövas i 

hela landet (Prop. 1992/93:226).  

 

3.1.5 Allmänna och enskilda intressen  

Enligt departementschefens uttalande i proposition 1969:128 ska allmänna och enskilda 

intressen beaktas och lantmätaren har ett ansvar att ta hänsyn till, och göra en avvägning mellan 

dessa intressen. Överordnad lagstiftning vid bedömningen här är Regeringsformen 2:15. Enligt 

senast nämnda proposition skall samrådet vara den form med vilken allmänna intressen framförs. 

Allmänna intressen skall beaktas dels från vad som är lagstiftat men även bevakas av 

myndigheter som ska företräda allmänna intressen, exempelvis Länsstyrelsen. Propositionen 

angav vidare att det fanns en poäng med att låta samrådet ske på en högre administrativ nivå, 

med dåvarande överlantmätare, om principfrågor så att enskilda förrättningsåtgärder kunde 

baseras på dessa beslut. 

Ett flertal speciallagstiftningar reglerar hur det allmännas intressen ska tillgodoses. Exempel på 

sådan lagstiftning är MB, angående strandskydd och SVL, angående skogsbruk. 
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3.1.6 Definit ion av glesbygd 

Det har i litteraturstudien framkommit att det inte finns någon klar definition på vad som utgör 

glesbygd i fastighetsjuridisk mening. Begreppet glesbygdskommun används av Sveriges 

Kommuner och Landsting (2011). Även Statistiska centralbyrån (SCB) använder sig av samma 

definition. Tillväxtverket till skillnad från föregångaren Glesbygdsverket har inte utarbetat en 

rikstäckande karta över gles- och landsbygd. Glesbygdsverket hade utöver sin karta även en 

tydlig intern definition (Forsberg, 2005). Den angav att glesbygd var områden som hade mer än 

45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 innevånare. I JordFörvL 1§ hänvisar man till 

Jordförvärvsförordningen för en definition av vad regeringen har bestämt är aktuella 

glesbygdsområden i jordförvärvslagen. I bilagan till denna förordning räknas församlingar som 

utgör glesbygd upp. Jordförvärvslagens glesbygdsdefinition ska tillämpas för 

skyddsbestämmelsen i FBL 3:5 och borde därför vara den närmaste fastighetsjuridiska 

definitionen. Tillväxtverkets förordning är nästintill likalydande.  I dess 9:e § definieras glesbygd 

som ”stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till 

sysselsättning eller service”. I jordförvärvslagen är glesbygd ett striktare begrepp. Lydelsen är 

densamma som i Tillväxtverkets förordning 9:e § med tillägget att ”… och skärgårdsområde, om 

det är av regionalpolitisk betydelse att sysselsättning eller bosättning av området främjas”. Vi har 

valt att använda oss av definitionen i jordförvärvslagen då vi anser att den ligger närmast ur ett 

juridiskt perspektiv. Lämpligheten i vårt val av definition har även bekräftats av Leif Norell (2013-

04-16), sakkunnig på Lantmäteriet. 

 

Vid tillämpningen av fastighetsbildningslagen ska hänsyn till allmänna och enskilda intressen 

bland annat tas genom att fastighetsbildning ska ske enligt de planer som upprättats av 

kommunen. Detta regleras i FBL 3:2-3. Tanken med stora bostadsfastigheter var att dessa skulle 

bildas i lands- och glesbygd. Av denna anledning kommer vårt arbete att utesluta områden som 

utgörs av tätorter med detaljplan eller där detaljplan kan anses vara befogad.  

Vår definition av glesbygd är alltså områden som är listade som glesbygd i bilagan till 

Jordförvärvsförordningen och som ligger utanför detaljplan. 

3.1.7 Allmänna lämplighets- och planvil lkor 

FBL 3:1 anger de villkor som måste uppfyllas för all fastighetsbildning som ska genomföras.  

Dessa villkor är inte dispositiva och kan inte frångås genom överenskommelser. 

Lämplighetsvillkoren ska bedömas utifrån det slutliga skick som fastigheten får och avser 

samtliga berörda fastigheter. Detta innebär att såväl fastighet som till- som avförs mark ska vara 
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lämplig efter genomförandet. Paragrafen utgör en ramlag och syftar till att kunna upprätthålla den 

markpolitik som är gällande vid tidpunkten för åtgärden (Lantmäteriet, 2013).  

Dispositionen av lagrummet utgörs av att första stycket anger under vilka grundförutsättningar 

fastighetsbildning får ske och andra stycket anger när fastighetsbildning inte får ske. Tredje 

stycket avser tredimensionella fastigheter och ägarlägenheter, vilka inte är aktuella vid stora 

bostadsfastigheter och lämnas därför utan kommentar. Fastighetsbildningslagens tredje kapitel, 

första paragraf, exklusive tredje stycket, lyder såsom följer: 

Fastighetsbildning ska ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas 
blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt 
lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en 
lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om 
fastigheten ska användas för bebyggelse skall den vidare kunna få 
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt 
ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om 
ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgodoses 
på något annat sätt än genom fastighetsbildning. 

 

Lagen anger att fastigheter vid ny- eller ombildning ska vara varaktigt lämpad för sitt ändamål 

avseende dess belägenhet, omfång och övriga förutsättningar. Med varaktighet avses att 

fastigheten ska bedömas utifrån perspektivet att den ska vara lämplig under en överskådlig tid. I 

begreppet överskådlig tid ligger ett aktualitetskrav – det ska vara sannolikt att ändamålet blir 

genomfört – som inte har någon bestämd tidsgräns och varierar på grund av omständigheterna i 

varje fastighetsbildning. Med lämplig belägenhet menas de geografiska och topografiska 

förhållanden som råder på platsen med hänsyn till miljöaspekter som redan finns eller uppstår 

pga. fastighetsbildningen på avsedd mark och dess omgivning. Exempel på miljöaspekter är 

bullerstörningar, miljöfarlig verksamhet och luftföroreningar (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007). 

Detta innebär exempelvis att en bostadsfastighet ska vara belägen i ett område som är varaktigt 

lämpligt avseende dess geografiska läge och förhållanden på platsen för ändamålet boende och 

med en lämplig areell storlek för ändamålet. 

Vad som är en lämplig storlek utgörs av bedömningar som påverkas av ett flertal faktorer varav 

några nämnts i avsnitt 3.1.4. Fastigheter ska normalt vara utformade som ett enhetligt område 

och inte uppdelad i flera skiften. För att bostadsfastigheten ska vara funktionell anger lagen att en 

bedömning av att godtagbara lösningar för vatten- och avlopp ska finnas samt tillgång till väg till 

och från fastigheten.  
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Andra stycket i paragrafen behandlar när fastighetsbildning inte får ske, nämligen då ändamålet 

inte kan anses varaktigt eller kan tillgodoses lämpligare på annat sätt, exempelvis genom 

nyttjanderätt. 

I FBL 3:2 fastslås att fastighetsbildning inte får ske i strid mot detaljplan, områdesbestämmelser, 

strandskyddsbestämmelser eller andra naturvårdsbestämmelser. Mindre avvikelser får ske om 

syftet med detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte motverkas. Vid strandskydd och andra 

naturvårdsbestämmelser får dock inga avvikelser göras utan tillstånd av Länsstyrelsen, 

kommunen eller i undantagsfall regeringen. 

FBL 3:3 anger att om fastighetsbildning sker inom område som inte omfattas av detaljplan får 

åtgärden inte försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 

motverka lämplig planläggning. 

FBL 3:4 fastställer att fastighetsbildning inte får ske utan synnerliga skäl om ny eller befintlig väg 

ansluts till allmän väg och väsentlig olägenhet därigenom uppkommer för trafiken på vägen. 

3.1.8 Särskilda bestämmelser i FBL angående jord- och skogsbruk 

För att skydda och upprätthålla en rationell struktur i de viktiga basnäringarna jord- och skogsbruk 

finns särskilda lämplighets- och skyddsbestämmelser i FBL 3:5-7. Dessa reglerar utöver FBL 3:1 

när ny- eller ombildning gör att jord- och skogsbruksfastigheter kan anses lämpliga och i vilka fall 

de ska skyddas. 

3.1.8.1 Det företagsekonomiska villkoret i FBL 3:5 

Jord- och skogsbruksfastigheter måste ha en sådan storlek, sammansättning och utformning att 

den ger ett godtagbart ekonomiskt utbyte för den verksamhet som bedrivs. Huvudregeln är att det 

ekonomiska utbytet genom fastighetens brukande ska utgöra en huvudsaklig utkomst för ägaren. 

Det går dock att jämka det kravet om möjligheter finns att kombinera verksamheten med annan 

varaktig verksamhet på orten.  Som exempel på sådan verksamhet anges entreprenadrörelse, 

hemslöjd eller inkomst av tjänst inom rimligt pendlingsavstånd (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007).  

Gäller det en fastighet som är belägen i glesbygd kan ett ännu lägre ekonomiskt villkor sättas om 

det främjar sysselsättning och bosättning, vilka utgör regionalpolitiska intressen (Bonde, Dahlsjö 

& Julstad, 2007).  Vad som är glesbygd i denna paragraf regleras i JordFörvL.  

Lagstiftaren anser i förarbetet (Prop. 1993/94:27, s. 30) att vid bedömningen av lämplig 

skogsbruksfastighet är utgångspunkten inte att den huvudsakliga utkomsten ska komma från 

fastigheten. Utgångspunkten är istället att hänsyn till både virkesavkastning och möjlighet till 

annan avkastning som jakt, fiske eller bärplockning ska beaktas. Lantmäteriet diskuterar i sina 
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rekommendationer att en möjlig tumregel skulle kunna vara 50-100 skogskubikmeter per hektar 

(m3sk/ha) som en lämplig årlig virkesavkastning men att det bör bedömas utifrån det enskilda 

fallets olika förutsättningar (Lantmäteriet, 2005). 

Vilken utgångspunkt som används beror i första hand på vilket ändamål som fastigheten 

huvudsakligen tillgodoser. Detta innebär att en fastighet med kombinerat jord- och skogsbruk 

som genom sin omfattning och effektivitet kan anses som bärkraftigt eller utvecklingsbart bör 

bedömas som jordbruksfastighet. I annat fall betraktas fastigheten som skogsbruksfastighet 

(Prop. 1993/94:27, s. 31). 

3.1.8.2 Skyddsbestämmelse för jordbruksnäringen 

Fastighetsbildning som berör en jordbruksfastighet får inte äga rum 
om åtgärden är ägnad att medföra någon olägenhet av betydelse 
för jordbruksnäringen. (FBL 3:6) 

 

Som tidigare behandlats har jordbrukspolitiken förändrats i Sverige under senare tid och vad som 

är att anse som skadlig delning likaså. En omformulering av 3:6 FBL skedde i proposition 

1993/94:27 och de äldre förarbetena upphörde till stor del därmed att vara aktuella (Bonde, 

Dahlsjö & Julstad, 2007).  

I den gamla lydelsen gällde betydligt striktare krav för hur jordbruksfastigheter fick ombildas. 

Fastighetsbildning fick då endast äga rum om åtgärden var till övervägande nytta för 

jordbruksnäringen (Prop. 1969:128, del B, s. 154). 

Ett av skälen till att behålla skyddsbestämmelserna för jordbruksnäringen (Prop. 1993/94:27) var 

för att upprätthålla en tillräcklig produktion av livsmedel i alla delar av landet. Avsikten med detta 

var att kunna försörja befolkningen under krissituationer och krig. Av den anledningen ansågs att 

paragrafen bör tillämpas så att bärkraftiga och välarronderade familjejordbruk belägna i 

landsdelar som är av särskild betydelse för landets livsmedelsförsörjning skyddas. Innebörden av 

detta blir att även avstyckning av brukningscentrum på sådana enheter ej bör tillåtas (Prop. 

1993/94:27). Till dessa enheter räknas rationella heltidsföretag i Götalands och Svealands 

slättbygder liksom i vissa delar av Norrland (Prop. 1986/87:122, s. 20).  

Ett annat tillämpningsområde för paragrafen är att förhindra ägosplittring och försämrad 

arrondering. Redighet i fastighetsindelningen anses särskilt viktigt då det är fråga om mindre 

fastigheter (Prop. 1993/94:27). 

 



 

19 
 

3.1.8.3 Skyddsbestämmelse för skogsnäringen  

Mark som är avsedd för skogsbruk får inte delas in på ett sådant 
sätt att möjligheten att ekonomiskt utnyttja skogen undergår 
försämring av någon betydelse. Fastighetsbildning som berör sådan 
mark får inte heller äga rum, om den innebär en skadlig delning av 
en skogsbruksfastighet. (FBL  3:7) 

Bestämmelsen syftar till att fastighetsbildning bara bör få ske om det inte medverkar till ett 

minskande av avkastningen inom skogsbruket eller motverkar de rådande skogspolitiska målen 

(Prop. 1993/94:27, s. 35). Paragrafens första mening avser att förhindra indelning av skogen så 

att det ekonomiska utnyttjandet av skogen undergår försämring av betydelse. Vad som är en 

ekonomisk försämring av betydelse beror på exempelvis terrängförhållanden och vilken teknik 

som används i skogsbruket (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007). 

Paragrafens andra mening tar sats mot skadlig uppdelning av skogsbruksfastigheter. Syftet är att 

undvika förekomsten av mindre skogsbruksenheter som inte blir ekonomiskt intressanta att sköta. 

Bedömning för när skadlig uppdelning inträffar är när det inte längre går att bedriva rationellt 

skogsbruk på fastigheten och när skogsägaren inte rimligtvis kan antas ha resurser eller intresse i 

att sköta skogen. Som ett riktmärke anges en årlig tillväxt om 200-250 m3sk/ha vilket gör att 

fastighetens storlek blir beroende på boniteten. Bonitet är ett mått på markens förmåga att 

producera växtlighet. Eftersom boniteten varierar över landet vägs även omständigheter in såsom 

skiftesstorlek, topografi och vägsystem (Prop. 1993/94:27, s. 34-35). 

3.1.8.4 Undantagsbestämmelserna i FBL 3:9-10 

Den generella undantagsbestämmelsen i 3:9 FBL kan tillämpas på samtliga bestämmelser, utom 

FBL 3:1, 3:e stycket angående tredimensionell fastighetsbildning. Rekvisitet för lagrummet är en 

fastighetsbildning som ej uppfyller kravet om att bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. Kravet för 

att tillämpningen skall kunna ske är att fastighetsindelningen förbättras.  Anledningen till 

bestämmelsen och det huvudsakliga tillämpningsområdet för den är att möjliggöra en förbättring i 

fastighetsindelningen på längre sikt (Bonde, Dahlsjö & Julstad, 2007). Förarbetena (Prop. 

1969:128, del B, s. 172-184) förklarar att det är sällsynt att en lämpligare fastighetsindelning 

uppnås genom en separat åtgärd, man får istället göra bedömningen utifrån den slutgiltiga 

lämpligheten. Med bestämmelsen tas även hänsyn till att den enskilda fastighetsägaren sällan 

själv har orsakat en dålig indelning av marken och att det därför inte ska vara honom till last. 

Förbättringskravet vid nybildning av fastighet är också starkare än vid ombildning. 

Undantagsbestämmelsen i FBL 3:10 anger när bestämmelserna om skydd för jordbruket och 

skogsbruket kan frångås. Villkoret för att lagen ska kunna tillämpas är att fastighetsbildningen är 

till övervägande nytta från allmän synpunkt. I förarbetena till lagen (Prop. 1969:128) vill man 
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undvika att räkna upp de typer av åtgärder av allmän nytta som kan inräknas i begreppet, detta 

för att tillämpningen av lagen smidigt ska följa samhällsutvecklingen. Några exempel på de 

åtgärder som kan komma i fråga är enligt Bonde, Dahlsjö och Julstad (2007) bostäder, 

industriella anläggningar, kommunikationer, kulturella anläggningar, naturvårdsområden och 

andra anläggningar som är till allmän nytta.  

3.2 Rättsfallstolkning 

Som nämnts i litteraturstudien har FBL en ramlagskaraktär vilket innebär att tillämpningen ska 

följa gällande markpolitiska riktlinjer. Rättsfallens avgöranden får därmed anses grunda sig på en 

bedömning av dessa. 

Vi kommer nedan att ta upp de faktorer som inverkat vid bedömningen av bostadsfastigheter med 

kompletterande verksamhet. Varje faktor diskuteras var för sig, och redovisning samt analys görs 

över de rättsfall där faktorn har inverkat på domen. För en sammanställning av samtliga rättsfall 

hänvisas till bilaga 1. 

3.2.1 Skyddszon 

I proposition 1989/90:151 s.22 finns följande uttalande: 

 Som regel finns det inte någon anledning att tillföra en bostadsfastighet 
skogsmark enbart för att skapa en ”skyddszon” mot t.ex. avverkning kring 
tomtplatsen. På motsvarande sätt finns det anledning att vara restriktiv med 
att tillföra en bostadsfastighet åkermark enbart därför att fastighetsägaren vill 
förhindra att skogsplantering sker på marken. Normalt bör det krävas att 
bostadsfastighetens ägare skall använda åkermarken för t.ex. mindre 
djurhållning eller mindre odling. 

En fastighetsbildning vars främsta skäl med en marköverföring är att skydda mot avverkning eller 

igenväxning av åkermark i närheten av tomten kan alltså i regel inte tillåtas. Även proposition 

1993/94:27 anger detta som en risk med lagändringen och nämner det på sidan 25 uttryckligen 

med orden ”Det finns också en risk för att värdefull skogsmark i stället [för att brukas rationellt] 

används endast som en skyddszon kring bebyggelse eller enbart blir föremål för extensivt 

nyttjande.” Denna lagändring var inte direkt kopplad till stora bostadsfastigheter som ju regleras i 

3:1 FBL, men man får anse att det sagda i hög grad gäller även för bostadsfastigheter. 

Frågan om skyddszon togs upp av utskottet (Betänkande 1990/91:BoU3, s. 8). De meddelar att 

det som regel ej bör komma i fråga att lägga till mark som skyddszon till bostadsfastighet, men att 

det emellertid inte är uteslutet att mark kan böra läggas till fastighet av hänsyn till boendemiljön 

och fastighetens arronderingsförhållanden. I sådana fall menar de att det ska röra sig om mindre 

områden som inte har något större värde för jord- och skogsbruket.  
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Miljööverdomstolen meddelar i Hasselamålet (MÖD, 2012-03-05) att det i regel inte finns någon 

anledning att lägga till skogsmark för att tillskapa en skyddszon, och hänvisar till hänsynsregeln i 

30§ skogsvårdslagen. Vidare anger de ”Förhållandena i detta fall är inte sådana att behovet av 

en skyddszon bör tillgodoses genom fastighetsbildning”. Med detta uttalande måste de mena 

antingen att det inte bör läggas till med tanke på boendemiljön eller att området är för stort eller 

att det har ett för stort värde för, i detta fall, skogsbruket. Ett tredje alternativ är att det är 

strandskyddet som inverkar, vilket inte tas upp här. 

I fallet från Hassela fanns även planer på att använda skogen för att ta ved för viss 

energiförsörjning liksom att möjliggöra en säkrare utfartsväg inom den egna fastigheten, vilket 

utgör funktioner till boendet. Fastigheten är dessutom belägen i glesbygd vilket öppnar upp för en 

mer tillåtande prövning. En förutsättning som antagligen har inverkat försvårande på 

tillåtlighetsbedömningen är att fastigheten ligger i område med strandskyddsbestämmelser. I 

målet behandlas ej den inverkan på boendemiljön som en avverkning nära tomten skulle få. De 

som sökt fastighetsbildningen nämner att skogen fyller en funktion av insyns- och bullerskydd, 

skyddar mot blåst men framförallt att den tillför ett stort estetiskt samt trivsel- och miljömässigt 

värde. De nämner även att det är ett rikt fågelliv i skogen och att varken natur eller det rörliga 

friluftslivet skulle ha större nytta av en avverkning, utan att det snarare gagnar dessa intressen att 

skogsmarken vårdas i enlighet med deras intentioner.  

En person var av skiljaktig mening, hon nämner att kombinationsverksamhet av mindre 

djurhållning och odling förvisso är starkare skäl än bättre boendemiljö och viss energiförsörjning 

för att tillåta stora bostadsfastigheter i strandskyddsområden. Hon konstaterar att en privatisering 

av en utökad areal motverkas av markens förutsättningar. Hennes slutsats därefter är att i en 

utpräglad glesbygd som denna kan fastighetsbildning tillåtas då den inte strider mot 

bestämmelserna i FBL. Det kan spekuleras i om det var strandskyddsfrågan som i detta fall 

avgjorde utslaget i målet, och att det faktiskt finns fall då en skyddszon som huvudsakligt 

ändamål skulle kunna accepteras. Nämnas bör, i detta sammanhang, att Hasseladomen föll fyra 

år efter tillkomsten av regeringens proposition 2008/09:119 om förändring av strandskyddet. Ett 

av motiven bakom denna lagändring var att göra strandskyddet mer flexibelt, särskilt i landsbygd 

med avfolkningsproblematik, dvs. glesbygd. Vi får därför anta att bedömningen gjordes även mot 

bakgrund av detta. 

Enligt proposition 2007/08:108, s. 37 är produktiv skogsmark inte sådan mark som ligger inom 

tätbebyggda områden utan endast sådan som ”inte i väsentlig utsträckning används för annat 

ändamål än att tillgodose till träden och vegetationen knutna intressen”.  I Hasselafallet anger 

MÖD att skyddszon regleras i SVL, därför rör det sig alltså om produktiv skogsmark i detta fall. 
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Vad den hänvisade lagparagrafen säger (SVL 30§) är att sektorsmyndigheten Skogsstyrelsen 

bemyndigas att bestämma vilka hänsyn som ska tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens 

intressen vid skötseln av skog, exempelvis avverkning. Myndighetens sektorsansvar förstärktes i 

1993 års skogspolitiska beslut (Prop. 1992/93:226, s. 40-45). Sidan 62-68 i samma proposition 

behandlar skogsvårdslagens bestämmelser om hänsyn till naturvården och kulturmiljövården, 

vilket är vad som regleras i 30§.  

Vad säger då Skogsstyrelsen om hänsynstagande enligt denna paragraf? I Skogsstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7), anges i 7:2 att ”skador ska 

förhindras helt, om det är möjligt utan att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras, 

eller i annat fall begränsas…”  

Vidare hänvisar 3§ till miljöbalkens bestämmelser om allmänna hänsynsregler, där är det främst 

försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen (MB 2:3 samt 2:6) liksom skälighetsprincipen i 

MB 2:7 som blir aktuella för skyddszon vid avverkning. Tolkningen av dessa regler ligger utanför 

vårt ämne och lämnas därhän, men eftersom skogsvårdslagen är speciallagstiftning i detta fall är 

det i första hand den som ska användas. 

I skogsstyrelsens föreskrifter anges i 8§ att ”Vid all avverkning ska av hänsyn till växt- och 

djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden buskar och enstaka träd, trädsamlingar, och döda träd 

lämnas kvar.” Vidare ges allmänna råd till föreskriften. Av dessa rekommendationer finns det 

några som direkt har samband med skyddszoner kring bebyggelse. Det rör sig dock aldrig om 

något mer än enstaka träd eller grupper om träd som ska kvarlämnas, och dessa ska antingen 

vara av värde för natur- eller kulturmiljövården. Exempelvis handlar det om träd som är biologiskt 

värdefulla, har spår av äldre brukning såsom hamlade eller barkade träd, träd med namn eller 

inristningar, träd inom områden som ej varit föremål för kalavverkning, kulturväxter samt 

vidkroniga träd i igenvuxna kulturmarker. 

Även 10§ anger hur hänsyn ska visas och lyder ”Hyggens storlek och utläggning ska anpassas till 

natur- och kulturmiljön. En begränsning av hyggenas storlek ska eftersträvas.” och nämner i de 

allmänna råden till denna paragraf att ”Anpassningen till natur- och kulturmiljön underlättas vid 

samverkan över fastighetsgränserna.”  

Skyddszoner runt bebyggelse verkar alltså inte, mot bakgrund av skogsstyrelsens föreskrifter, 

kunna bli tillgodosedda genom 30§ skogsvårdslagen utan att den enskilda markägaren aktivt tar 

initiativ till och har kunskapen om vad hänsynsreglerna innebär. Även då det görs finns ingen 

garanti för att en skyddszon kommer till stånd, utan det blir snarare föremål för skogsägarens 
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goda vilja. Något vite kan knappast föreläggas heller då de allmänna råden inte nämner att skog 

ska lämnas kvar, utan snarare enstaka träd. Det finns för skogsägaren en möjlighet att utöka 

skyddszonen till att omfatta även träd i grupp kring bebyggelse, om denna yta väljs ut av 

skogsägaren som en hänsynsyta. 

Även i målet Stråtenbo (FD, 1995-10-20) var det huvudsakliga syftet med fastighetsbildning att 

mark skulle överföras till en bostadsfastighet för att tillskapa en skyddszon, i detta fall för att 

förhindra att den intilliggande åkermarken växte igen. Ägarna till bostadsfastigheten använde den 

endast som fritidsbostad och den låg liksom i Hasselafallet inom strandskyddsområde. Utöver att 

lägga till marken som skyddszon hade de även för avsikt att vårda marken för att hålla landskapet 

öppet, liksom att ha några får där för bete under somrarna. Även i detta fall anfördes av sökanden 

att det allmänna intresset måste vara i överensstämmelse med intentionerna att hålla landskapet 

öppet. I domskälen anger fastighetsdomstolen att de ej övertygats om att området innehåller 

intressanta natur- och kulturmiljöer. Bostadsfastigheten ansågs därmed bli för stor, samt 

motverka syftet med strandskyddsbestämmelserna.  

 

Till fastighetsdomstolens uttalande om intressanta natur- och kulturmiljöer kan göras en koppling 

till utskottets betänkande (1990/91:BoU3) där det anges att bostadsfastigheter i 

strandskyddsområden inte ska få vara större än vad som får tas i anspråk som tomt, såvida inte 

fastighetsbildningen t.ex. främjar vården av intressanta natur- och kulturmiljövärden. I domskälen 

från MÖD gällande Hassela görs inget liknande resonemang, fastän att området i det fallet ingick 

i område med naturvårdsföreskrifter. Mot uttalandet från bostadsutskottet om intressanta natur- 

och kulturmiljöer står propositionens uttalande (1989/90:151, s. 37) att ”Önskemålet att kunna 

vårda det öppna landskapet utgör inte ett tillräckligt skäl att i allmänhet se naturvård eller 

kulturminnesvård som självständiga fastighetsbildningsändamål.”. Det är alltså endast vård av 

intressanta natur- och kulturmiljöer som åsyftas kunna utgöra ett kompletterande skäl till en större 

bostadsfastighet i strandskyddsområde. 

 

Fallet Varekilsnäs (HovR, 2009-04-20) är ett bra exempel på omständigheter då denna 

bestämmelse tillämpats. Marken som här skulle överföras till bostadsfastigheten låg inom 

naturreservat, strandskyddsområde, riksintresseområde för naturvård och friluftsliv samt Natura 

2000-område. Sökanden hade dessutom upprättat en bevarandeplan för området. Samtliga 

underrätter nekade fastighetsbildningen då de ansåg att det fanns starkare motstående intressen. 

Hovrätten uttrycker i sina domskäl att de höga naturvärdena kräver höga skötselinsatser. De 

hänvisar till proposition 1989/90:151 som uttrycker samma bestämmelse som utskottet. Vidare 

menar de att fastighetsbildningen här utgör ett undantagsfall då det främjar vården av intressanta 
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natur- och kulturmiljöer. Fastighetsbildningen godkänns alltså trots de motstående intressena 

eftersom vården av intressanta natur- och kulturmiljöer främjas. 

 

3.2.2 Extensivt nytt jande 

I några av de avgöranden vi studerat har motiven till att lägga till mark utöver en normal tomtplats 

inte bedömts vara tillräckliga för att tillgodoses genom fastighetsbildning. Exempel på denna typ 

av motiv är då man vill tillföra en bostadsfastighet viss areal skog för att kunna åtnjuta jakträtt 

(Gälkhyttan, Vittensten), har affektionsskäl till skogen (Gårdsjö, Fågelviks-Sundsby) eller då man 

vill få en god boendemiljö genom att exempelvis påverka solförhållanden och utsikt liksom vårda 

skogen (Fågelviks-Sundsby). Bland de fall som här räknats upp är det endast Fågelviks-

Sundsbyn och Vittensten som är belägen i glesbygd. 

 

Den springande punkten när det gäller fallen med extensivt nyttjande är vad som ska anses vara 

tillräckligt för att tillgodose en god boendemiljö. I specialmotiveringen till proposition 1989/90:151, 

s. 22, uttalas att ”Bostadsfastigheter skall utformas så att de boende på fastigheten får en god 

miljö”. Departementschefen förtydligar att det i begreppet god miljö ingår att mindre djurhållning, 

odling och näringsverksamhet ska kunna tillgodoses om ändamålet är varaktigt och en 

fastighetsbildning inte hindras av något motstående intresse. Även andra ändamål än de 

uppräknade ska alltså kunna tillgodoses om det krävs för en god boendemiljö. I proposition 

1993/94:27, s. 14 uttalar departementschefen att  

Landsbygdsutveckling måste alltså i högre utsträckning än tidigare bygga på 
människors boende och på åtgärder som gör det mera attraktivt att bo på 
landsbygden. Detta kan åstadkommas genom att den enskilda ges större 
möjlighet att självständigt äga och bruka mark och genom att han får större 
frihet att anpassa sin fastighet till egna särskilda önskemål.  

I realiteten, baserat på de rättsfall som gåtts igenom, verkar det vara mycket svårt att få igenom 

fastighetsbildningar för bostadsändamål där ändamålet inte är en funktion till boendet utan 

snarare att tillskapa en god boendemiljö.  

 

Vid all fastighetsbildning ska aktualitetskravet enligt FBL 3:1 vara uppfyllt. Detta innebär att 

fastigheter inte får bildas för tillfälliga eller kortsiktiga ändamål. Proposition 1989/90:151, s. 22, 

förklarar att detta krav inte ska hävdas på ett överdrivet sätt i dagens (då) föränderliga samhälle. 

Ett resonemang som även är aktuellt idag. Ett annat krav i samma paragraf som ska vara uppfyllt 

är varaktighetskravet. För bostadsfastigheter innebär det att då mark ska läggas till utöver vad 

som är normal tomtmark, denna ska göra att fastigheten är fortsatt varaktigt lämpad för sitt 
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ändamål. Det är alltså fastighetens lämplighet som är det centrala. Enskildas särskilda önskemål 

får därför inte tillgodoses om de är av en sådan art att en ny fastighetsägare inte kan antas bruka 

marken till samma ändamål.  

 

Ett typiskt exempel på nyttjande av mark som inte kan tillgodoses genom fastighetsbildning pga. 

dess extensiva art är jakträtt. Detta ska istället tillgodoses genom nyttjanderättsavtal enligt 

Jordabalkens 7 kap. 3§. En annan fråga av extensiv karaktär som uppkommit i samband med 

rättsfallsstudien är huruvida hänsyn ska tas till kreditvärdigheten av en fastighet som skäl till 

fastighetsbildning. I fallet Sibbetorp anger sökanden att en av de främsta anledningarna till 

fastighetens arrondering är att den ska få ett sådant kreditvärde som kan accepteras av 

kreditgivare. Fastigheten Sibbetorp är inte lokaliserad i glesbygd enligt jordförvärvslagens 

definition, men som framgår av målet rör det sig om landsbygd med avfolkningsproblematik. I 

glesbygd är det ofta svårt att få bra lån på en bostadsfastighet av normala mått, lån som kan fås 

är vanligtvis högst 75 procent av marknadsvärdet (Glesbygdsverket, 2003). I många 

landsbygdsområden bedöms marknadsvärdet inte vara högre än halva nybyggnadskostnaden, 

vilket innebär krav på höga kontantinsatser eller borgensåtaganden vid såväl ny- som 

ombyggnad av bostäder. Om fastighetens markinnehav till viss del utgörs av skog går det att få 

en bättre kredit då det skogliga markinnehavet kan utgöra en säkerhet. I fallet Sibbetorp bemöttes 

inte sökandens förklaring om skälet till arronderingen, eller om det hade någon betydelse för 

bedömningen i frågan. Problemet med finansieringen av bostäder på landsbygden togs upp i 

regeringens skrivelse till riksdagen (Skr. 2008/09:167) efter en analys utförd av 

Bostadskreditnämnden, nuvarande Boverket. Eftersom skälen till fastighetsbildning i 

Sibbetorpsfallet även var av karaktären funktion till boendet är det med största sannolikhet inte 

kreditfrågan som avgjort målet, om någon hänsyn ens har tagits till den. 

 

3.2.3 Skogsmark 

Vi kommer i detta underkapitel behandla de fall som rört bostadsfastigheter som ska tillföras 

skogsmark. Först redogörs för den teori som utgör bakgrunden till skogsmark som tillförs 

bostadsfastighet, en uppdelning av skogsmark i olika kategorier görs, och sedan presenteras och 

analyseras de rättsfall som berör skog. 
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3.2.3.1 Då skogsmark ska omföras till annan markanvändning 

Att omföra skogsmark innebär att marken får en annan användning än skogsbruk. Det kan t.ex. 

innebära att marken tas i anspråk som betesmark. När man omför skogsmark har det ingen 

betydelse vilken typ av skog det rör sig om. Att omföra skogsmark är ej tillståndspliktigt (SVL 3§), 

och således kan skogsmark läggas till bostadsfastighet utan hinder av skyddsparagrafen för 

skogsnäringen, om det i övrigt är lämpligt. Den tänkta markanvändningen måste, förutom om det 

rör sig om mark för arronderingsförhållanden eller boendemiljö såsom vi diskuterat ovan, utgöra 

en funktion till boendet under en avsevärd tid. När skogsmark omförs till annan markanvändning 

görs alltså enbart en prövning av de allmänna lämplighetsvillkoren för fastighet. Skogsmarken 

ska därmed vara lämpad för en omläggning och aktualitetskravet ska vara uppfyllt, dvs. det ska 

vara troligt att skogsmarken kommer att läggas om. 

 

3.2.3.2 Då skogsmark ska ingå i bostadsfastighet 

Mark som ska ingå i en bostadsfastighet ska (förutom om det rör sig om mark för 

arronderingsförhållanden eller boendemiljö såsom vi diskuterat ovan) fylla en kompletterande 

funktion till boendet, som är fastighetens ändamål. När det gäller skogsmark som inte omförs till 

annan markanvändning kan en sådan kompletterande funktion vara att ta ved och virke för 

husbehov och/eller mindre näringsverksamhet. Såsom tidigare beskrivits får skogsmark inte 

läggas till bostadsfastigheter annat än om det utgörs av små arealer som ej är av intresse för det 

aktiva skogsbruket. Produktiv skogsmark får alltså inte läggas till bostadsfastighet. Vad innebär 

då produktiv skog? Som vi visat finns det fall där produktiv skog, i bemärkelsen skog med en 

godtagbar tillväxttakt, lagts till bostadsfastigheter. Vi har, för att bena ut begreppet, delat upp 

skogsmark i tre kategorier.  

Anledningen till denna uppdelning är bestämmelserna i FBL 3:7 till skydd för skogsnäringen. Den 

utgörs av två bestämmelser, den första anger att fastighetsbildning inte ska tillåtas om det 

riskerar att minska avkastningen inom skogsbruket, det s.k. arronderingskravet. Det är pga. 

denna bestämmelse som produktiv skogsmark inte tillåts ingå i bostadsfastigheter om den är del i 

en skoglig behandlingsyta. En sådan yta är ett sammanhängande skogsområde, där lämpliga 

minsta arealer anses vara 3 ha för slutavverkning och 5 ha för gallring (Lantmäteriet, 2013, s. 

207). Även när en skogsfastighet eller ett skogsbruksföretag vida överstiger dessa arealer 

motverkas arronderingskravet, om det innebär att mark tas ifrån en rationell brukningsenhet för 

att läggas till en bostadsfastighet i syfte att bedriva skogsbruk. 

Den andra bestämmelsen är till för att skydda skogsbruksfastigheter från skadlig delning, det s.k. 

storlekskravet. Så här uttrycks det i proposition 1993/94:27, s. 35: 
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Bedömningen av om en delning är skadlig skall göras med hänsyn till de 
skogspolitiska målen, produktionsmålet och miljömålet. 
Skadlighetsprövningen skall i första hand förhindra att fastigheter delas upp i 
mindre skogsbruksenheter, som visserligen uppfyller kraven på lämplig 
arrondering men som skulle bli så små att de typiskt sett kan bli ekonomiskt 
mindre intressanta att sköta. Men även naturvårdshänsyn skall vägas in i 
skadlighetsbedömningen.  

 Skyddet mot skadlig delning syftar alltså främst till att förhindra att skogsbruksfastigheter görs så 

små att det ekonomiska incitamentet för att sköta dem uteblir. Detta utvecklas sedan vidare, ”Hur 

små behandlingsytor som i detta sammanhang kan accepteras blir givetvis beroende av flera 

faktorer, såsom terrängförhållandena i det särskilda fallet samt den teknik som används inom 

skogsbruket.” (Prop. 1993/94:27, s. 35).  

När det gäller frågan hur naturvårdshänsyn ska vägas in i bedömningen kan viss ledning fås ur 

följande, ”Om det å andra sidan i det särskilda fallet kan antas att skogen på den delade 

fastigheten efter delningen kommer att vårdas bättre än tidigare, kan detta vara ett skäl att 

acceptera även något mindre lotter… Bedömningen av vad som är en skadlig delning av en 

skogsbruksfastighet kan också påverkas av vilka konsekvenser en delning skulle få på miljön.”  

(Prop. 1993/94:27, s. 36). 

Även bostadsutskottet nämner i sitt betänkande (1989/90:BoU3, s. 5) att ”Fastighetsbildning bör 

inte heller ske så att skogs- och jordbruksmark indelas med nya gränser som försvårar 

möjligheten att ekonomiskt utnyttja marken.”. Vidare uttrycker de på sidan 6 följande: 

Fastighetsbildningen skall enligt propositionen utformas så att en god 
boendemiljö skapas. I sådant syfte eller för att förbättra arronderingen bör 
enligt propositionen små arealer skogsmark som saknar intresse för det 
aktiva skogsbruket kunna läggas till en bostadsfastighet. Produktiv skogsmark 
i övrigt bör däremot med hänsyn till de skogspolitiska målen inte tillåtas ingå i 
en bostadsfastighet.  

Uttalandet i propositionen med liknande lydelse behandlas i Lantmäteriets yttrande i målet 

Sibbetorp (HovR 2004-03-09). De gör där en tolkning och menar att ”produktiv skogsmark” är en 

tautologi, dvs. uttrycket är ett förtydligande om att produktiv skogsmark omfattar en viss areal, till 

skillnad mot ”små arealer skogsmark” som alltså inte är tillräckligt stora för att kunna skötas av ett 

rationellt skogsbruksföretag. Skogen, menar de, kan alltså ha en produktiv tillväxttakt utan att för 

den skull ingå i förarbetenas begrepp ”produktiv skog”. Resonemanget stödde sig på att 

skogsvårdslagen då (2004) hade en liknande definition av skogsmark. Sedan dess har en 

ändring gjorts i SVL:s definitioner av skog, och numera är definitionen där uppdelad på 

skogsmark, produktiv skogsmark och impediment. Produktiv skogsmark definieras nu enligt SVL 

som ”skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en 
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kubikmeter virke per hektar och år”. Vad denna ändring i SVL får för konsekvenser för tolkningen 

av FBL 3:7 kan vi inte säga med säkerhet. Eftersom FBL är en ramlag, och SVL här är 

speciallagstiftning borde definitionerna i SVL styra tillämpningen av FBL 3:7. 

Med resonemanget ovan som bakgrund ska vi nu förklara vår typindelning av skog som ingår i 

tabell 1: 

Typ 1: Detta är skogmark som har en sådan tillväxttakt enligt SVL att den är av intresse för 

skogsbruket och som ingår i en skoglig behandlingsyta. Med skoglig behandlingsyta menas här 

ett sammanhängande område där det inte finns hinder som skär av en bit av ytan eller gör den 

svårbrukbar. Sådana hinder kan vara naturliga hinder, såsom sumpmark, bergig och blockig 

terräng eller stora höjdskillnader som skulle göra området svårbrukat. Hinder kan även vara 

ledningsgator, fastighetsgränser, jordbruksmark eller vägar.   

Typ 2: Detta är skogsmark som har en sådan tillväxttakt enligt SVL att den är av intresse för 

skogsbruket men som ej är del i en rationell skoglig behandlingsyta. Markområdet är av sådan 

begränsad areal att det inte uppfyller arronderingskravet. Området kan ingå i en skoglig 

brukningsenhet, men vara avskärmat från dess behandlingsyta av de hinder som tagits upp ovan.  

Typ 3: Detta är skogsmark som ej är av intresse för skogsbruket på grund av dålig tillväxttakt, 

eller av annan anledning inte är lämpad för ett rationellt skogsbruk.  

Tabell 3. Tolkade rättsfall där skogsmark ingått. 

Rättsfall Typ 1 Typ 2 Typ 3 Fastighetsbildning 

Gälkhyttan X   Nej 

Vittensten X   Nej 

Gårdsjö X   Nej 

Sibbetorp  X  Ja 

Långenäs  X  Nej 

Hånick  X  Nej 

Högfors  X  Ja 

Fågelvik-Sundsbyn  X  Nej 

Håltebyn  X  Ja 

Grava   X Nej 
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3.2.3.3 Presentation och analys av rättsfall 

Av de rättsfall som handlat om skogsmark som läggs till bostadsfastighet i syfte att behålla 

samma markanvändning, har vissa förutsättningar medfört att domstolen tillåtit 

fastighetsbildningen. En grundförutsättning har i samtliga fall varit att användandet utgjort en 

funktion till bostadsfastigheten, exempelvis vedeldning för husbehov. Till denna 

grundförutsättning har sedan domstolen tagit ställning till om det är troligt att det finns 

förutsättningar för att använda marken för det angivna ändamålet och att det kan antas ske, är 

lämpligt och varaktigt. Anförda anledningar som skapat trovärdighet är att det faktiskt funnits en 

uppvärmningskälla som kräver ved på fastigheten och att den överförda skogsmarken var lämplig 

för veduttag under en överskådlig tid. Detta tolkar vi som att vedinnehållet i skogsmarken bör 

vara anpassat efter den förbrukning som byggnaderna kan antas ha för uppvärmningen under en 

lång tid framöver.  

I de fall där det handlat om fritidsfastigheter som tillförs skogsmark har en mindre areal 

skogsmark tillåtits än vid permanentboende. I fallet Fågelviks-Sundsby (FD, 2009-04-06) angavs 

som skäl till denna storleksskillnad i Fastighetsdomstolens motiv att fritidsfastigheter nyttjas under 

en begränsad del av året och därför förbrukar mindre ved än en motsvarande permanentbostad.  

Den stora frågan har i många fall berört skogsmark som ansetts produktiv och därför varit av 

intresse för det aktiva skogsbruket. I de fall domstolen medgett fastighetsbildning har 

omständigheter som terrängförhållanden gjort att det inte är ekonomiskt försvarbart eller möjligt 

för ett skogsbolag att bruka skogsmarken rationellt.  

Ett fall som avviker ur mängden är Sibbetorp (FD, 2004-03-09). En bostadsfastighet skulle 

skapas med kompletterande verksamhet för omföring till bete och uttag av ved. 

Bostadsfastigheten skulle få en areal om 5 hektar varav 4 hektar utgjorde produktiv skog. Skogen 

var visserligen naturligt avgränsad från det övriga skogsinnehavet genom vägar och kraftledning 

men inga direkt försvårande omständigheter som exempelvis besvärliga terrängförhållanden för 

skogsbruket fanns. Länsstyrelsen överklagade förrättningen och anförde i Fastighetsdomstolen 

att skogsmark inte får läggas till bostadsfastighet i annat fall än om det utgör marginalområden 

utan intresse för skogsbruket.  

Lantmäteriet hänvisade i sitt yttrande i Sibbetorpsfallet till proposition 1989/90:151, s. 22 där det 

anges att ”Med hänsyn till de skogspolitiska målen bör produktiv skogsmark inte tillåtas ingå i en 

bostadsfastighet. I vissa fall kan det dock vara rimligt att små arealer skogsmark som saknar 

intresse för det aktiva skogsbruket kan ingå.” Lantmäteriet resonerar vidare att eftersom 

skogsmarksbegreppet definieras i (dåvarande) 2§ SVL som ”… mark som är lämplig för 
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virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål,…” medför det 

enligt Lantmäteriet att begreppet produktiv skogsmark framstår som en tautologi då innebörden 

blir att all skogsmark är produktiv skog. Sett i skenet av propositionen (1989/90:151, s. 22) borde 

då mindre skogsmark med jämförelsevis hög bonitet kunna läggas till bostadsfastighet 

exempelvis för vedeldning för hushållsbehov. Olyckligtvis tar hovrätten inte upp frågan om 

hushållsbehov av ved men tillåter fastighetsbildningen i sin helhet trots att all mark inte ska 

läggas om till bete. Som motiv anför hovrätten de uttalanden som föredragande 

departementschefen gjorde angående ökat spelrum för den enskildes önskemål vid 

fastighetsbildning (Prop. 1993/94:27 s.14) och ger vid en samlad bedömning av 

omständigheterna att fastighetsbildningen kunde medges. Kontentan av detta blev då att 

produktiv skogsmark lades till en bostadsfastighet utan att markanvändningen i sin helhet 

ändrades eller att skogsmarken på grund av andra omständigheter inte var av intresse för det 

aktiva skogsbruket.  

Ett fall liknande Sibbetorp utgjordes av Långenäs (FD, 2009-04-23) där ett markområde om 5,8 

hektar, vilken mestadels bestod av skogsmark, tilläts regleras till en bostadsfastighet där 

markavstående fastighet ägdes av ett skogsbolag. Marken skulle delvis omföras till betesmark 

och delvis för hushållsbehov av ved. Domstolen uttalar att utgångspunkten för bedömningen var 

att fastigheten var belägen i utpräglad glesbygd, vilket i detta fall avsåg tre mil till närmsta ort, 

samt att bostaden var permanentbostad.  Fastighetsdomstolen tog i sin bedömning hänsyn till att 

skogsbolaget i sitt yttrande själva bedömde markområdet som av ringa intresse för det aktiva 

skogsbruket. Området ansågs av skogsbolaget vara så litet sett till hela innehavet att det var 

ekonomiskt försumbart och att området var naturligt avgränsat genom vägar och bostadstomter. 

Själva skogen, med sitt innehåll av lövskog, bedömdes av domstolen lämplig för veduttag och 

behov samt möjlighet till uppvärmning i form av vedeldning var påvisad. 

Även i fallet Högfors (HovR, 1996-03-15) togs skogsbolagets yttrande upp i domstolens motiv.  

De tillät reglering till bostadsfastighet från en av skogsbolagets skogsbruksfastigheter om 6 

hektar mark, varav 5,5 hektar skogsmark. Bostadsfastigheten skulle efter regleringen få en areal 

om totalt 8,2 hektar och syftet med regleringen var att införskaffa betesmark för en framtida 

fårskötsel i mindre skala. Om hela skogsmarken skulle omvandlas framgick inte av yttrandena.  

Byggnader för detta fanns redan på fastigheten eftersom det tidigare förekommit viss djurhållning, 

enligt fastighetsägaren. Hovrätten ansåg i sitt motiv till att tillåta regleringen att det på grundval av 

vad skogsbolaget yttrat inte fanns några hinder för reglering ur det avseendet. Skogsbolagets 

yttrande baserade sig på att det inte gick att rationellt bruka skogsbolagets maskiner på grund av 

terrängförhållanden på platsen. 
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Skogsbolagens yttranden om dåliga förutsättningar för rationellt brukande av skogsmarken 

godtas dock inte alltid av domstolen som en giltig orsak till fastighetsbildning. I fallet Hånick 

(HovR, 2010-02-26) skulle en avstyckning ske av 10 hektar jordbruksmark och 13 hektar 

skogsmark, främst ingående i ett separat skifte där skogen skulle användas till vedbrand. 

Skogsbolaget, vilken ägde den markavstående fastigheten, anförde att skiftet låg inom 

glesbygdsområde och inte kunde brukas rationellt på grund av dess topografi, impediment och 

beskogning. Därför ansåg skogsbolaget att skogen skulle skötas bättre med ett småskaligt 

skogsbruk och de metoder som där används. Hovrätten ansåg att småskaliga tekniker och 

skötselmetoder rimligtvis måste kunna användas av skogsbolaget eftersom de ska ta hänsyn till 

skogsmiljömålet. Om den avstyckade fastigheten i huvudsak skulle anses vara inrättad för 

ändamålet bostad eller jord- eller skogsbruksfastighet var oklart. Det ansågs dock av Hovrätten 

att det inte rörde sig om en bostadsfastighet på grund av att skogsmarksarealen var alltför 

omfattande och skulle användas för skogsbruk. Därmed skulle markmottagande fastighet 

bedömas i skenet av FBL 3:7 och uppfylla riktmärket 200-250 m3sk/ha i årsavkastning. Hovrätten 

nekade därmed fastighetsbildning då fastigheten uppenbarligen inte uppfyllde 

årsavkastningskravet och inga förmildrande omständigheter förelåg. 

I fallet Hånick gällde det nybildning av fastighet genom avstyckning där domstolen bedömde att 

det inte kunde röra sig om en bostadsfastighet med kompletterande verksamhet på grund av den 

stora arealen skogsmark. Skulle det gjort någon skillnad om fastigheten bedömts som 

bostadsfastighet med kompletterande verksamhet? Målet Gälkhyttan (FD, 2009-06-01) handlade 

om en redan bildad bostadsfastighet med kompletterande verksamhet i form av djurhållning. 

Gälkhyttan bestod mestadels av tomt och betesmark med en total areal om 14,5 hektar. 

Bostadsfastighetens ägare ville nu genom överenskommelse med ägaren till markavstående 

skogsfastighet, ett skogsbolag, fastighetsreglera över ytterligare 8-8,5 hektar skogsmark. Den 

totala arealen för bostadsfastigheten skulle då bli cirka 23 hektar. Syftet med överföringen var 

enligt de sökande veduttag och virke till byggnader på fastigheten samt viss jakt. Avsikten var 

således inte att ändra markanvändningen. Lantmäteriet inställer förrättningen och anger som 

motiv ett flertal omständigheter.  

 Skogsmarken är produktiv och kan därför inte betraktas vara utan betydelse för det 
aktiva skogsbruket.  

 Bostadsfastigheten blir onormalt stor avseende dess belägenhet med beaktande av att 
det råder större markkonkurrens än i glesbebyggda skogslän.  

 Virkesinnehållet är för stort i proportion till fastighetens behov med tanke på att den 
primära uppvärmningskällan är en jordvärmepump.  

 Jakt är inget ändamål som tillgodoses genom fastighetsbildning. 
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Inställelsebeslutet överklagas och Fastighetsdomstolen meddelar i sitt domskäl att Lantmäteriets 

bedömning är väl motiverad och nekar fastighetsregleringen.  

Av Fastighetsdomstolens uttalande i fallet Gälkhyttan kan förstås att en större areal kan godtas i 

glesbebyggda skogslän. Fallet Vittensten (FD, 2008-10-17) har vissa likheter med Gälkhyttan. 

Här rörde det sig om en fastighetsreglering av ett område som sedan skulle ingå i en avstyckning 

om 5 hektar. Det aktuella området innehöll viss del skogsmark. Ändamålet var att skapa en 

bostadsfastighet för mindre odling och/eller djurhållning. Länsstyrelsen överklagade 

Lantmäteriets fastighetsbildningsbeslut med motivet att den avstyckade fastigheten inte kunde 

anses lämplig på grund av dess storlek och därmed strida mot FBL 3:1. Dessutom anser 

Länsstyrelsen att skogen i vissa delar utgör produktiv skog och då inte bör kunna läggas till 

bostadsfastigheten. De föreslår därför en alternativ lösning om 2,5 hektar med en mindre andel 

skogsmark. Lösningen godtas inte av de sökande då arealen måste utgöra 5 hektar för att kunna 

ansluta fastigheten till viltvårdsområde för jakt. Fastighetsdomstolen konstaterar att det 

visserligen handlar om utpräglad glesbygd men nekar fastighetsbildning med motiveringen att 

skogsmarken till viss del är av större intresse för skogsbruket och att jakt inte utgör något skäl för 

fastighetsbildande av större bostadsfastighet.  

I rättsfallet Håltebyn (FD, 2008-10-23) överklagade Länsstyrelsen en förrättning gällande 

bostadsfastighet med kompletterande verksamhet för mindre odling, djurhållning och ved för 

husbehov. Bostadsfastigheten i fråga skulle genom fastighetsreglering utökas från 2 hektar till 3 

hektar. Överklagandet byggde på att bostadsfastigheten blev för stor och innehöll för mycket 

skogsmark i proportion till behovet och således stred mot FBL 3:1. Skogsmarken var svårbrukad 

och därför utan intresse för det aktiva skogsbruket. I Fastighetsdomstolens motiv konstateras att 

fastigheten är belägen i utpräglad glesbygd med två mil till närmaste tätort. Vidare förklaras i 

motivet att fastigheten har en vedpanna och skogsmarken består av blandskog med varierande 

bonitet som kan användas för varaktigt veduttag till uppvärmning. Domstolen medger 

fastighetsbildning. 

Vid bedömningarna i de fall vi analyserat har det, i enlighet med 3 kap FBL, alltid undersökts om 

markavstående fastighet uppfyller kraven på lämplighet efter fastighetsbildningsåtgärden. 

Gårdsjö (FD, 2008-11-26) var ett fall där den markavstående skogsbruksfastigheten med knapp 

marginal uppfyllde det i FBL 3:7 ställda riktmärket på årlig tillväxt om 200-250 m3sk/ha och därför 

ansågs en skadlig delning ske om mark avstyckades. Den avstyckade fastigheten skulle bestå av 

11 hektar varav cirka 5 hektar utgjorde skog. Likt rättsfallet Hånick var det oklart vilket ändamål 

fastigheten skulle bildas för. I ansökan angavs ändamålet jord- och skogsbruksändamål medan 

det i förrättningsprotokollet benämndes ”landsbygdsfastighet som lämpar sig för odling och 
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mindre djurhållning”. Fastighetsdomstolen slog fast att det rörde sig om en bostadsfastighet med 

kompletterande verksamhet för mindre odling och djurhållning då arealen av allt att döma inte 

uppfyllde kriterierna för jord- och skogsbruksfastigheter. Frågetecken uppstod även om det rörde 

sig om permanent- eller fritidsboende. Den sökande kunde inte påvisa några konkreta planer på 

permanentboende. Fastighetsdomstolen biföll Länsstyrelsens överklagan med motiveringen att 

en viss del av marken utgjorde produktiv skog och att bostadsfastigheten blev för stor. 

Sammantaget stred alltså förrättningen mot FBL 3:1 och 3:7 FBL. 

I rättsfallet Grava (FD, 2010-03-23) bedömde Fastighetsdomstolen att skogsmarken saknade 

intresse ur skogsbrukssynpunkt. En bostadsfastighet skulle genom fastighetsreglering tillföras ett 

fristående skogsskifte om 3,9 hektar för veduttag och skulle få en total areal om 4,3 hektar. 

Bostadsfastigheten hade ett bevisat behov av ved för uppvärmning och ville dessutom försälja 

brasved i mindre skala. Länsstyrelsen överklagade förrättningen med anledning av det var ett 

fristående vedskifte, att försäljning av ved inte var ett varaktigt ändamål samt ifrågasatte om 

tillväxten kunde tillgodose både ved och försäljning. Dessutom ansåg Länsstyrelsen att 

skogsmarken var av intresse för det aktiva skogsbruket. Därmed ansåg de att 

fastighetsbildningen var i strid mot FBL 3:1 och FBL 3:7. Fastighetsdomstolen tar i sitt domskäl 

upp att de uttalande som gjordes i proposition 1990/89:151 om när skogsmark kan läggas till 

bostadsfastighet inte är applicerbara när det gäller denna fastighetsreglering. 

Fastighetsdomstolen konstaterar att Grava ligger endast en mil från Karlstad stadskärna i en 

bygd som inte har ett behov av stimulerad bosättning. Omständigheten att det utgjorde ett 

fristående vedskifte inverkade även på bedömningen. Markavstående fastighet uppskattades 

som mer naturligt lämpad att inneha skogsmarken pga. dess närhet och undvikande av ytterligare 

uppsplittring av en redan icke bärkraftig jord- och skogsbruksfastighet. Fastighetsdomstolen 

ansåg därför att en prejudicerande effekt kunde inträda om det tilläts under de omständigheter 

som rådde i fallet. Marköverföringen var dessutom till övervägande del knuten till 

fastighetsägarens behov som kunde tillgodoses på avtalsmässiga grunder istället. Dessa 

omständigheter gjorde sammantaget att fastighetsbildningen stred mot FBL 3:1. Däremot ansåg 

domstolen inte att FBL 3:7 utgjorde något hinder då skogsmarken inte kunde anses vara av 

intresse ur en mer traditionell skogsbrukssynpunkt.  Länsstyrelsens överklagan bifölls och 

fastighetsbildningen nekades. 

3.2.4 Jordbruksmark 

Utöver skyddsregeln för skogsbruket finns även skyddsregeln för jordbruket som kan inverka 

försvårande på stora bostadsfastigheter. Syftet med skyddet för jordbruksnäringen som återfinns i 

FBL 3:6 är att hindra att olägenhet för jordbruksnäringen uppstår genom 
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fastighetsbildningsåtgärder. Vad som utgör olägenhet får bedömas utifrån rådande 

jordbrukspolitik och det enskilda fallet. Olägenhet uppstår dock med stor sannolikhet när 

bärkraftiga och utvecklade lantbruksenheter slås sönder och särskilt då nedlagda resurser går till 

spillo (Prop. 1993/94:27 s.34).   

Att lägga jordbruksmark till bostadsfastighet med kompletterande verksamhet har berörts i ett av 

våra studerade rättsfall. Stenåsen (FD, 2004-11-03) var en jordbruksfastighet som uppförts med 

hjälp av särskilda investeringsstöd under 1960- och 1970-talet. Fastigheten bestod av 95 hektar 

jordbruksmark respektive 75 hektar skogsbruksmark. Syftet med stödet var att få till stånd ett 

rationellt jordbruk som för Stenåsens del skedde genom markbyten, dränering av åkermark och 

uppförande av ekonomibyggnader. Fastighetens ägare ansåg att det inte fanns ekonomiska 

förutsättningar att bedriva vidare mjölkproduktion utan stora investeringar. Dessa investeringar 

skulle inte täckas av inkomsten från mjölkproduktionen. Därför ville fastighetsägaren avstycka 

brukscentrat med tillhörande byggnader i syfte att tillskapa en bostadsfastighet med 

kompletterande verksamhet i form av mindre djurhållning. Den avstyckade bostadsfastigheten 

skulle få en areal om 9,2 hektar som innefattade 8 hektar åkermark. Återstående del av 

jordbruksfastigheten skulle sambrukas med en jordbruksfastighet vars brukningscentra låg tre mil 

därifrån och även den ägdes av fastigheten Stenåsens ägare. Till saken hör att fastighetsägaren 

redan hade omfört marken till spannmålsodling. Länsstyrelsen överklagar förrättningen med 

anledning av att den medför olägenhet av betydelse för jordbruksnäringen, då brukningscentra 

avlägsnas, och därmed strider mot FBL 3:6.  

Fastighetsdomstolen avslår Länsstyrelsens överklagande med motivet att rådande 

jordbrukspolitik, med hänsyn till inträdet till EU och förändringen av jordbrukspolitiska riktlinjer, 

gjort det ekonomiskt intressant med mindre arbetskrävande produktion med större avstånd. 

Domstolen konstaterar även att det i detta fall inte finns något behov av byggnaderna som ska 

ingå i avstyckningen för att kunna bruka marken. Det är även, enligt domstolen, inte realistiskt att 

räkna med någon nyetablering med tanke på de ekonomiska förutsättningarna. Vid en samlad 

bedömning anses därför fastighetsbildningen inte strida mot FBL 3:6.  

Länsstyrelsen överklagar till Hovrätten. Följande motiveringar återfinns i motivet till domen:  

 Vid bedömning av förutsättningar för fastighetsbildning och olägenhet som kan uppstå för 
jordbruksnäringen ska det bortses från vem som äger och brukar fastigheten för 
närvarande. 

 Jordbruksfastigheten är efter att viss modernisering gjorts, bättre lämpad för 
mjölkproduktion än spannmålsodling. Det är efter moderniseringen möjligt att erhålla ett 
ekonomiskt godtagbart resultat. 
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 Avstyckningen innebär att brukningscentrat med ingående byggnader avskiljs från 
jordbruksfastigheten och de nedlagda resurser som utförts går till spillo. 

 Kostnaderna för att bygga upp ett nytt brukningscentra på stamfastigheten anses 
innebära olägenhet av betydelse. 

Domen blir således att fastighetsbildningsåtgärden strider mot FBL 3:6 och därmed nekas. 

3.2.5 Glesbygd 

Med anledning av de förändrade markpolitiska riktlinjerna ska, som vi visat i avsnitt 3.1.4, 

regionalpolitiska intressen tillmätas större vikt vid fastighetsbildning. Dessa regionalpolitiska 

intressen utgörs bl.a. av bevarande av det varierande skogs- och odlingslandskapet i glesbygd 

samt främjande av en levande och hållbar landsbygd genom möjliggörande av ökade 

bosättnings- och sysselsättningsmöjligheter (Prop. 1989/90:151, s. 11).  Föredragande statsrådet 

motiverar i proposition 1993/94:27, s. 14 – Om ändringar i fastighetsbildningslagen – vilka 

faktorer som landsbygdens fortlevnad är beroende av där en viktig, om inte den viktigaste, faktorn 

är tillgång till fastigheter som motsvarar de önskemål på storlek och läge som människor har. 

Statsrådet fortsätter med att beskriva hur detta kan uppnås genom ”… att den enskilde ges större 

möjlighet att självständigt äga och bruka mark och genom att han får större frihet att anpassa sin 

fastighet till egna särskilda önskemål. Den enskildes önskemål bör alltså ges större spelrum vid 

fastighetsbildning”. Detta under förutsättning att något starkare motstående intresse inte 

motverkas liksom att fastighetsbildningen uppfyller de allmänna lämplighetsvillkoren. 

Genom att studera rättsfallen som behandlar fastigheter i glesbygd är det möjligt att se om 

domstolarna i sina domskäl gör någon avvägning av denna faktor. 

Vilken definition som domstolarna har använt vid sina uttalanden om fastigheter som är belägna i 

glesbygd har inte kunnat fastställas med säkerhet. I två fall, Håltebyn och Långenäs, säger 

domstolen att det handlar om utpräglad glesbygd. I dessa två fall rör det sig om 2-3 mil till 

närmaste tätort. Det finns även andra fall där domstolen uttrycker att det handlar om glesbygd 

men anger inte avstånd eller motiven till denna definiering. Vi har i våra studier, som sagts 

tidigare, utgått från JordFörvL:s definition. Vi kommer här att ta upp några av fallen för att se hur 

domstolen motiverat domen med tanke på glesbygdsperspektivet. 

I fallet Stavsudda (HovR, 2003-10-16) tog domstolen aktivt ställning för glesbygdens intressen 

och vägde dessa mot andra motstående intressen i området. Fastigheten Stavsudda utgjordes av 

två öar där en av öarna skulle avstyckas för fritidsändamål. Arealen för fritidsfastigheten skulle då 

bli 17,4 hektar, vilket får anses ovanligt stort.  Lantmäteriet nekade fastighetsbildning som 

överklagades av sökanden till Fastighetsdomstolen. Sökandens överklagande avslås eftersom 

Fastighetsdomstolen bedömer att avstyckningen strider mot FBL 3:1 samt 3:2 vad avser storlek 
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och motverkande av strandskyddsbestämmelser. Fallet överklagas vidare till Hovrätten som 

konstaterar att de allmänna intressena inte påverkas då någon privatisering av strandområdet 

inte är troligt. Hovrätten menar vidare att avstyckningen istället skulle kunna underlätta bosättning 

och sysselsättning i sådan glesbygd som det var frågan om och tillåter åtgärden med dess 

angivna areal med tanke på de speciella förutsättningarna.  

Vilken betydelse glesbygd kan tillmätas i det enskilda fallet verkar inte heller domstolen vara 

eniga om, exempelvis är MÖD i rättsfallet Hassela ej eniga om utslaget. Hovrättsrådet Vibeke 

Syltén är skiljaktig i målet, hon anför att man i utpräglad glesbygd och i detta särskilda fall bör 

kunna tillåta en bostadsareal om en hektar.  

I rättsfallet Hånick, vilken beskrivits tidigare, hänvisar skogsbolaget till att avstyckningen sker i 

glesbygd enligt JordFörvL:s definition och syftar till att främja bosättning på orten i enlighet med 

proposition 1993/94:27, s. 36. Det kan te sig märkligt, men domstolen bemöter inte detta i sitt 

motiv till avslag till avstyckning. Därför kan inte någon slutsats dras om domstolen beaktat 

uttalandet i sin bedömning. 

I rättsfallet Sibbetorp, som inte ligger i glesbygd enligt JordFörvL:s definition, har Hovrätten 

däremot tagit ställning till lägre krav på jord- och skogsbruksfastigheters ekonomiska 

ändamålsenlighet. 

 

3.3 Resultat av förrättningsfallsstudie 

Nedan presenteras resultat och analys av förrättningsfallstudien. Med landsbygd avses i detta 

avsnitt endast landsbygd som inte är glesbygd enligt Jordförvärvslagens definition. 

 
Som framgår av figur 1 

görs omkring dubbelt 

så många stora 

bostadsfastigheter 

inom landsbygd som 

inom glesbygd. Detta 

kan bero på att det 

eventuellt är fler som 

vill bo i landsbygd än i 

glesbygd. Storlekarna rör sig inom det intervall som sökningen gjordes, där den största är 20 

hektar och den minsta 5 hektar. Där befolkningstätheten är väldigt hög respektive negativ bildas 

Figur 1. Arealmässig spridning i gles- och landsbygd. Egen bearbetning. 
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färre stora bostadsfastigheter, se figur 2. De största bostadsfastigheterna i landsbygd har överlag 

en större areal än de i glesbygd. Det är en mindre procentuell andel av fastigheterna i glesbygd 

som görs större än 12 hektar än i landsbygd. 10,7 procent i glesbygd jämfört med 17,4 procent i 

landsbygd. Denna procentskillnad kan bero på att det ekonomiska villkoret för 

lantbruksfastigheter enligt FBL 3:5 ställs lägre i glesbygd än i landsbygd. Det kan innebära att en 

större del av fastigheterna bildas som små lantbruksfastigheter med kombinationsändamål 

istället. 

 

 

Figur 2. Förändring i befolkningstäthet jämfört med antalet bildade stora bostadsfastigheter länsvis under perioden. 
Egen bearbetning. 

 

Analysen visar att de minsta till arealen bildade inom urvalet har en jämn fördelning över länen 

vad gäller skillnader i gles- och landsbygd, se figur 3. Stockholms län avviker här kraftigt vad 

gäller glesbygd vilket förklaras av att de endast bildat en fastighet i denna kategori. 

Södermanland och Skåne har enligt jordförvärvslagens definition ingen glesbygd och har således 

heller ingen stapel för glesbygd.  

 
Figur 3. De med minst areal som bildats som stora bostadsfastigheter. Egen bearbetning. 
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Även medianmåttet för de bildade fastigheterna i gles- och landsbygd är jämnt fördelade mellan 

länen, se figur 4. Även här utgör Stockholm, Skåne och Södermanland undantag av anledningar 

som tidigare beskrivits. Västmanlands län utmärker sig här vad gäller medianen för glesbygd 

vilket förklaras av att det bara bildats två stora bostadsfastigheter i glesbygd varav den ena var 

9,3 hektar och den andra 15,9 hektar. 

 

 
Figur 4.  Median för arealen av de bildade stora bostadsfastigheterna för gles- respektive landsbygd. Egen bearbetning. 

De största bostadsfastigheterna återfinns främst i landsbygd där den största bildades i 

Kronobergs län, se figur 5. Flest till antalet i glesbygd, 6 stycken med en storlek över 10 hektar, 

har bildats i Västerbottens län. Flest till antalet i landsbygd, 21 stycken med en storlek över tio 

hektar, har bildats i Västra Götalands län. 

 

 
Figur 5. Största arealen för de bildade stora bostadsfastigheterna för gles- respektive landsbygd. Egen bearbetning. 

En förteckning över de kompletterande verksamheter som angivits i förrättningsprotokollen finns i 

tabell 4. Tabellen innehåller antalet förrättningar där bostadsfastigheter bildats inom gles- och 

landsbygd inom angivna kompletterande verksamheter. De klart vanligaste typerna av 

kompletterande verksamhet är typ 1, mindre djurhållning, och typ 2, odling. Vedbrand, typ 3, och 

inget angivet ändamål, typ 7 har även de förekommit i större utsträckning. Typ 4 och 6: övrigt 

respektive näring har förekommit ett fåtal gånger, medan typ 5, där angivet ändamål är god 
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boendemiljö, endast har nämnts en gång.  Kolumn sex i tabellen representerar ett normalvärde 

för andelen fall i glesbygd, som utgörs av den procentuella andelen förrättningsfall i glesbygd av 

det totala antalet förrättningsfall. Detta värde har använts för att urskilja när andelen fall i 

glesbygd för en viss kompletterande verksamhet ligger under eller över det normala. För att 

kompletterande verksamhet ska vara lika vanligt i glesbygd som i landsbygd ska den procentuella 

andelen i tabell fem motsvara den i tabell sex. Ligger andelen över 33,3 procent är den 

kompletterande verksamheten alltså mer vanlig i glesbygd, medan den är mindre vanlig om den 

är under 33,3 procent. I glesbygd är det vanligare med kompletterande verksamheter av typ 0, 4, 

3, 2 och 6 än i landsbygd, medan det är mindre vanligt med typ 1 och 5.  

 
Tabell 4. Fördelning av kompletterande verksamhet i gles- respektive landsbygd. Egen bearbetning. 

TYP Totalt 
antal 

Landsbygd Glesbygd Procentuell andel per 
typ, glesbygd 

Procentuell andel fall i 
glesbygd av totalt 
antal fall 

1 459 317 142 30,9 33,3 
2 300 190 110 36,7 33,3 
3 86 53 33 38,4 33,3 
4 6 3 3 50 33,3 
5 1 1 0 0 33,3 
6 9 6 3 33,3 33,3 
0 39 19 20 51,3 33,3 

 
 

De vaga formuleringar som beskrivits i metodavsnittet utgör ett problem då det blir oklart för vilket 

huvudändamål fastigheten bildats, boende eller lantbruk. Det verkar inte heller finnas någon 

enhetlighet i de sätt som kombinationsverksamheten beskrivs.  
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4. Diskussion 

Som vi påvisat i vår litteraturstudie (avsnitt 3.1.2) är fastighetsbildningslagen en ramlag vilket 

innebär att den ska tolkas utifrån gällande markpolitiska riktlinjer. Det är även andra lagområden 

som berörs av fastighetsbildning för bostadsfastighet med kompletterande verksamhet. Till dessa 

lagar hör miljöbalken (MB), skogsvårdslagen (SVL) och jordförvärvslagen (JordFörvL). 

Huvudlagstiftningens ramlagskaraktär och de ibland motstridiga lagrummen från 

speciallagstiftning leder sammanfattningsvis till att osäkerhetsfaktorerna blir många då 

markpolitikens förändring inte är helt klar. Det är därför av stor vikt att frågan prövas rättsligt med 

jämna mellanrum och överklaganden ger då en positiv effekt i form av stärkta rättssatser. 

I den kontakt vi haft med Länsstyrelserna runt om i Sverige i syfte att samla in rättsfall har det 

framkommit att Länsstyrelsen mycket sällan överklagar Lantmäteriets förrättningar rörande stora 

bostadsfastigheter, vilket gör att avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen i dessa 

områden blir helt beroende av den enskilda lantmätarens bedömning. Värmlands Länsstyrelse 

överklagade under en period flera förrättningar, vilket får anses vara föredömligt ur den aspekten 

att det stärker rättsläget. De rättsfall som finns är koncentrerade till Sveriges sydligare delar. Det 

fall som är nordligast beläget kommer från Hassela, i Hudiksvallstrakten. 

Med bakgrund av rättsfallen kan sägas att det råder en oklarhet i hur lämplighetsbedömningar vid 

bildandet av bostadsfastigheter med kombinationsverksamhet ska göras, särskilt när det rör sig 

om skogsmark som ska läggas till. Genom studien kan konstateras att vissa faktorer med 

tydlighet går att utskilja som gynnsamma respektive försvårande vid fastighetsbildning. Dessa 

gås igenom i avsnitt 4.1.  

Studien av förrättningsfallen visar hur tillämpningen såg ut i hela Sverige under åren 2010-2012. 

Någon anledning att anta att urvalet skulle skilja sig markant från tidigare år finns inte. Studien 

visar att färre stora bostadsfastigheter bildas i glesbygd. Det är dock svårt att dra några konkreta 

slutsatser om varför färre bildas i glesbygd. Möjligtvis kan det vara så att stora bostadsfastigheter 

i glesbygden nekas oftare eller så kan det bero på att färre vill bo i glesbygd.  En del i den 

problematiken är att det inte förs någon statistik om de ansökningar som aldrig går längre än till 

ett första rådgörande och där bedömningen av Lantmäteriet blir ett nekande. Inte heller finns 

statistik på vad sökanden yrkat i sin ansökan avseende storleken. 

Slutsatserna av förrättningsfallsstudien presenteras i avsnitt 4.2. 
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4.1 Slutsats rättsfallstolkning 

4.1.1 Skyddszon 

Sammanfattningsvis råder, som framkommit av fallen Hassela och Stråtenbo (avsnitt 3.2.1), en 

strikthet i att tillåta fastighetsbildning för att åstadkomma skyddszon runt bostad. Genom 

fastighetsbildning tas marken i anspråk för ett nyttjande som till sin art inte är ett rationellt 

markanvändande. Skyddszon mot avverkning kan inte försäkras genom hänsynsbestämmelsen i 

30§ skogsvårdslagen, vilket får anses naturligt då det är ett så fullkomligt ianspråktagande av 

marken. Ovannämnda rättsfalls utgångar leder till slutsatsen att uttalandena i förarbetena om 

skyddszoner tolkats strikt och att tyngdpunkten ligger där snarare än på det övergripande motivet 

bakom lagändringen 1991: fastighetsbildning som ett regionalpolitiskt instrument med större frihet 

för enskilda för att skapa attraktiva bostadsfastigheter på landsbygden.  Att en skyddszon 

upprättas mot avverkning eller mot igenväxt av åkermark för att bibehålla en god boendemiljö har 

alltså i de fall vi studerat inte varit ett tillräckligt starkt skäl till fastighetsbildning.  

4.1.2 Extensivt nytt jande 

De fall av extensivt nyttjande som behandlats i rättsfallsstudien innefattar jakträtt, god 

boendemiljö och markens kreditvärdighet. Baserat på de rättsfall som gåtts igenom i avsnitt 3.2.2, 

verkar det vara mycket svårt att få igenom fastighetsbildningar för bostadsändamål då 

marktillförseln inte innebär att marken ska ha en sådan användning som utgör en funktion till 

boendet. Det är oklart om kreditvärdighet har någon betydelse. 

4.1.3 Skog 

Utifrån de redogjorda rättsfallen (avsnitt 3.2.3) kan konstateras att följande faktorer är 

gynnsamma för fastighetsbildning av bostadsfastigheter med kompletterande verksamhet där 

skogsmark ingår: 

 Användandet av marken utgör en varaktig funktion till bostadsfastigheten där behovet 
kan påvisas i domstol och står i proportion till arealen. Ändamål som medfört 
fastighetsbildning är:  

o mindre odling 
o mindre djurhållning 
o hushållsbehov av ved 

 Skogsmarken är produktiv men: 
o kan inte brukas rationellt av skogsbolag 
o är avskärmad från övrigt skogsinnehav 
o är naturligt avgränsat genom diken, vägar, kraftledningar eller ligger mellan 

tomter 

 Skogsmarken är inte produktiv 

 Skogsmarken omförs till annan markanvändning 
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Följande faktorer inverkar försvårande för att fastighetsbildning av bostadsfastigheter med 

kompletterande verksamhet kan ske där skogsmark ingår: 

 Markavstående fastighet skadas av åtgärden genom att den inte längre uppfyller 
lämplighetsvillkoren i 3 kapitlet FBL 

 Ändamålet för fastighetsbildningen har inte en funktion till boendet eller förutsättningar för 
funktionen kan inte påvisas 

 Behovet kan tillfredställas på annat sätt än genom fastighetsbildning 

 Bostadsfastigheten ligger nära tätort 

 Syftet är att skapa en skyddszon eller god boendemiljö 

 Strandskyddet motverkas 

4.1.4 Jordbruksmark 

Generellt innebär fastighetsbildning för bostadsändamål med viss tillhörande jordbruksmark inte 

något problem. Det är först, som konstaterats i avsnitt 3.2.4, om jordbruksmarken tillhör en 

bärkraftig jordbruksfastighet som problem uppkommer. Jordbruksmark som ingår i en verksamhet 

som är av betydelse för landets livsmedelsförsörjning ska inte heller tillåtas ingå i 

bostadsfastighet. Särskilt om brukningscentrat för sådana fastigheter ingår i den bortförda 

marken kan fastighetsbildningen inte tillåtas. 

4.1.5 Glesbygd 

Att genom rättsfallstudier dra någon slutsats om vilken inverkan glesbygd har på tillåtligheten av 

stora bostadsfastigheter är svårt. Dels är endast de fastighetsbildningar som är tvistiga upptagna 

i domstolarna och det stora flertalet förrättningar som utförs torde inte möta några hinder. 

Dessutom beror antalet överklagade förrättningar på hur aktiva Länsstyrelserna varit i de olika 

länen. Vad som kunnat konstateras utifrån de upptagna rättsfallen är att domstolarna i vissa fall 

tagit hänsyn till att fastighetsbildningen sker i glesbygd. 

När det gäller glesbygd verkar det främsta och starkaste motstående intresset, tillsammans med 

strandskyddet, vara skogsnäringen som bevakas genom skyddsbestämmelsen i FBL 3:7. Av vad 

som framkommit i rättsfallen verkar det även ”trumfa” glesbygdskortet, åtminstone så länge det 

inte går att påvisa dess ointresse för sagda näring. Att glesbygd enligt jordförvärvslagens 

definition dessutom befinner sig uteslutande i skogslän gör att detta inte är någon direkt 

förvånande omständighet. 
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Ett uttalande i specialmotiveringen (Prop. 1993/94:27 s.36) är ur denna aspekt särskilt intressant: 

De regionalpolitiska intressena skall, såsom anförts i den allmänna 
motiveringen, inte tillmätas självständig betydelse vid tillämpningen av 3 kap. 
7§. Men det är naturligt att bestämmelsen i 3 kap. 7§ får mindre betydelse i 
sådana glesbygdsområden där det inte förekommer något skogsbruk av 
betydelse. I sådana fall bör det finnas ett begränsat utrymme att väga in även 
intresset av att sysselsättning och bosättning främjas.  

Den stora frågan här är vad som avses med 

”sådana glesbygdsområden där det inte 

förekommer något skogsbruk av betydelse”. 

Vi har inte kunnat finna något uttalande som 

bekräftar vad som utgör sådana områden, 

det blir därmed en tolkningsfråga. Eftersom 

skogsnäringen är ett så starkt motstående 

intresse innebär detta troligen att det är 

svårare att skapa stora bostadsfastigheter i 

skogslän vilka är områden där glesbygd 

huvudsakligen är lokaliserad, se figur 6 

(bearbetad med tillstånd från Willner, 2006; 

Jordbruksverket, 2011). Det innebär i så fall 

att motivet bakom att tillåta stora bostadsfastigheter motverkas; att främja bosättning och 

sysselsättning i lands- och glesbygd. Det är ju i glesbygd som det största behovet av detta 

främjande finns. 

 

Att glesbygden har ett större behov 

styrks av de prognoser som visar 

att alla kommuntyper kommer att ha 

en positiv befolkningsutveckling – 

utom glesbygdskommuner, se figur 

7. Mot bakgrund av motivet till att 

tillåta stora bostadsfastigheter och 

den befolkningsutveckling som skett 

kan det ifrågasättas om det inte 

borde vara lättare att bilda sådana 

fastigheter i glesbygd. 

 

Figur 7. Befolkningsutveckling i olika kommuntyper (SCB, 2012). 

Figur 6. Skogslän, vänster karta och glesbygd enligt 
jordförvärvslagen, höger karta. 
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4.2 Slutsats från studien av förrättningsfall  

Av förrättningsfallsstudien har vi kunnat dra slutsatsen att det inte finns någon större spridning i 

storleken mellan bostadsfastigheter som bildats i glesbygd respektive landsbygd. Som framgår i 

avsnitt 3.3 är det omkring dubbelt så många stora bostadsfastigheter som bildas i landsbygd som 

i glesbygd. Djurhållning och odling är de vanligaste kompletterande funktionerna till stora 

bostadsfastigheter. I glesbygd är det vanligare att stora bostadsfastigheter bildas utan angivet 

ändamål. Det tenderar att bildas färre stora bostadsfastigheter i områden med mycket hög 

respektive negativ befolkningstillväxt. I urvalet finns det en skillnad mellan lands- och glesbygd i 

det procentuella antalet bildade fastigheter som är större än 12 hektar. I glesbygd är denna andel 

mindre.   

 

4.3 Förslag och frågeställningar inför fortsatta studier 

Under arbetets gång har ett flertal frågeställningar som ligger utanför vår avgränsning 

framkommit, dessa presenteras här som förslag till fortsatta studier.  

 Studera förhållandet mellan storlekarna hos jord- och skogsbruksfastigheter med 

kombinationsverksamhet som bildas i gles- respektive landsbygd. Kan det vara så att i 

stället för stora bostadsfastigheter bildas deltidsjord- eller skogsbruk med 

kombinationsverksamhet i glesbygd? 

 Finns det någon sociodemografisk anledning till att överklagade fall i så liten del ligger i 

glesbygd. Kan det vara så att det finns en lägre benägenhet av sökanden i glesbygd att 

överklaga och att frågan om bostadsfastigheters storlek i glesbygd därmed inte blir 

rättsligt prövad?  

 En komparativ studie angående vad Länsstyrelse och Lantmäteriet har för åsikt om 

lämplig areal för bostadsfastigheter och hur den skiljer sig över landet.  

 Beror få överklagade fall från Länsstyrelsen på att de har gott samråd med Lantmäteriet 

eller litar de på Lantmäteriets bedömning eller vet de själva inte hur de ska förhålla sig till 

lämplig storlek på bostadsfastigheter med kombinerad verksamhet. 

 Bör de regionalpolitiska intressena betraktas som ett allmänt intresse, och i så fall, hur 

ska det intresset lämpligast företrädas gentemot Lantmäteriet? Det allmänna blir på ett 

sätt normerat där en viss medelinvånares behov blir allmänintressanta. För att på något 

sätt reglera minoriteters intressen finns exempelvis skydd för rennäringen. Man kan fråga 

sig om den vaga definitionen av allmänna intressen gör att glesbygdens problem inte 

tillräckligt beaktas. 

 Är allmänintresset inbegripet människor utanför Sverige och i så fall, var går gränsen? 

Har t.ex. framtida miljöflyktingar ett allmänintresse i Sverige? Frågan är om det med 
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tanke på de klimatförändringar som kan komma inom en överskådlig framtid och det 

ökade behovet av odlingsmark som därmed följer, även jordbruksmarken i större grad 

borde skyddas, ur ett långsiktig globalt liksom nationellt och lokalt perspektiv.  

 Är större bostadsfastigheter med viss areal skog ett lämpligt verktyg för att öka 

kreditvärdigheten för de som vill bo i glesbygd? 

 Hur påverkas strandskyddet tillåtligheten av att bilda stora bostadsfastigheter i glesbygd? 

 Har landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) fått den effekt som eftersträvats vad 

gäller glesbygd?  

  



 

46 
 

Referenser 

Bergefur, J. & Warberg, K. (2009). Stora bostadsfastigheter på landsbygden med skogsskiften. 

Hur påverkar förändrad tillämpning av fastighetsbildningslagen bosättningen på 

landsbygden?: En undersökning i Gävle, Ockelbo och Hofors kommun. Examensarbete, 

Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för 

samhällsbyggnad. Från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-5340 

Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., Victorin, A. & Vogel, 

H-H. (2010). Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder. Stockholm: Norstedts 

Juridik.  

Betänkande 1986/87:BoU14. om vissa fastighetsrättsliga frågor. Stockholm: Bostadsutskottet 

Betänkande 1990/91:BoU3. om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Stockholm: 

Bostadsutskottet. 

Bonde, F., Dahlsjö, A. & Julstad, B. (2007). Fastighetsbildningslagen: en kommentar. Stockholm: 

Norstedts juridik. 

European Commission. (2012). The Common Agricultural Policy: A Story To Be Continued 

[Broschyr]. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Från 

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_en.pdf  

Folkesdotter, G. (2003). Sweden. In B. Gallent, N., Shucksmith, M. & Tewdwr-Jones, M. (Eds.), 

Housing in the European countryside: rural pressure and policy in western Europe (p.46). 

New York: Routledge.  

Forsberg, G. (Red.). (2005). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala 

Publishing House AB. 

Geist, H., & Lambin, E. (2002). Proximate causes and underlying driving forces of tropical 

deforestation. Bioscience, 52(2), 143-150.Från 

http://ehis.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=72d9

2aa2-c256-4180-8986-6d49fb63aef3%40sessionmgr115&vid=21&hid=115 

Glesbygdsverket. (2003). Bolån på landet. Hämtad 1 maj, 2013, från Tillväxtverket, 

http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef890290e/1349863597186/bolan-

pa-landet-rapport-03.pdf 



 

47 
 

Graf, J. & Holmgren, B. (2005). Bostadsfastigheter med kompletterande ändamål – en 

undersökning av fastighetsbildning och markanvändning.  Examensarbete, Kungliga 

Tekniska Högskolan, Institutionen för infrastruktur, Avdelningen för fastighetsvetenskap. 

Från http://www.kth.se/polopoly_fs/1.158677!/Menu/general/column-content/attachment/05-

143.pdf 

Granvik, M., Lindberg, G., Stigzelius, K., Fahlbeck, E., & Surry, Y. (2012). Prospects of 

multifunctional agriculture as a facilitator of sustainable rural development: Swedish 

experience of pillar 2 of the common agricultural policy (CAP). Norwegian Journal of 

Geography, 66(3), 155-166. doi:10.1080/00291951.2012.681684 

Harvey, M., & Pilgrim, S. (2011). The new competition for land: Food, energy, and climate 

change. Food Policy, 36, Supplement 1(0), S40-S51. doi:10.1016/j.foodpol.2010.11.009 

Hellner, J. (2001). Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt. Stockholm: Jure. 

Interpellation 2011/12:267. Sjukvården i glesbygd. Från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Sjukvarden-i-glesbygd_GZ10267/ 

Jansson, L., & Eriksson, G. (2002). Reforming the Swedish cadastre. XXII FIG International 

Congress, April 19-26. Washington, D.C USA. Från http://www.fig.net/pub/fig_2002/Ts7-

12/TS7_12_jansson_eriksson.pdf 

Johansson, E. (2011). Bostadsfastigheter med skog för husbehovsved. Examensarbete, Lunds 

Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och Samhälle, Avdelningen för 

fastighetsvetenskap. Från 

http://www.lantm.lth.se/fileadmin/fastighetsvetenskap/utbildning/Examensarbete/11_5232_E

rik_Johansson.pdf 

Jordbruksverket. (2008). Statistikdatabasen: Historisk statistik. Kap. 1 Företag och Ägoslag: 

Jordbruksföretag efter län och brukningsform, 1961-2007. Hämtad 25 maj, 2013, från 

Jordbruksverket, http://statistik.sjv.se/Database/Jordbruksverket/databasetree.asp 

Jordbruksverket. (2011). Vem behöver jordförvärvstillstånd? [Broschyr]. Jönköping: 

Jordbruksverket. Hämtad 18 maj, 2013, från Jordbruksverket, 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr120.pdf 



 

48 
 

Lantmäteriet. (2005). Fastighetsbildning som rör skogsmark. Dnr: 401-2005/1284. Gävle: 

Lantmäteriet. 

Lantmäteriet. (2013) Handbok FBL. Gävle: Lantmäteriet. 

Lehrberg, B. (2006). Praktisk juridisk metod. (5. Uppl.). Uppsala: Institutet för bank- och 

affärsjuridik (IBA). 

Motion 2012/13:C370. Underlätta för bostadsbyggande i glesbygd. Stockholm: Riksdagen. 

Motion 2012/13:Sk348. Företagande i glesbygd. Stockholm: Riksdagen. 

Niedomysl, T., & Amcoff, J. (2011). Is There Hidden Potential for Rural Population Growth in 

Sweden?. Rural Sociology, 76(2), 257-279. doi:10.1111/j.1549-0831.2010.00032.x 

Nordiska ministerrådet. (2012). Nordisk statistisk årsbok 2012 (Nord 2012:001). Köpenhamn: 

Rosendahls-Schultz Grafisk. Hämtad 13 mars, 2013, 

från http://www.scb.se/statistik/_publikationer/AA9999_2012A01_BR_A16BR1201.pdf 

Proposition 1969:128. Förarbete till FBL. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Proposition 1984/85:166. Om livsmedelspolitiken. Stockholm: Jordbruksdepartementet. 

Proposition 1986/87:122. Om ändring i jordförvärvslagen m.m. Stockholm: 

Jordbruksdepartementet 

Proposition 1989/90:151. Om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 

Proposition 1992/93:226. Om en ny skogspolitik. Stockholm: Jordbruksdepartementet. 

Proposition 1993/94:27. Om ändringar i fastighetsbildningslagen. Stockholm: 

Justitiedepartementet. 

Proposition 2007/08:108. En skogspolitik i takt med tiden. Stockholm: Jordbruksdepartementet. 

Proposition 2008/09:119. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Stockholm: 

Miljödepartementet. 



 

49 
 

Regeringens skrivelse 2008/09:167. En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges 

landsbygder. Stockholm: Regeringen. 

Sandgren, C. (2006). Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och 

argumentation. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Sandström, C., Lindkvist, A., Öhman, K., & Nordström, E. (2011). Governing competing demands 

for forest resources in Sweden. Forests, 2(1), 218. doi:10.3390/f2010218 

Saraceno, E. (2004). Rural development policies and the second pillar of the Common 

Agricultural Policy: The way ahead. Ortner, K.M. (ed.) Assessing Rural Development 

Policies of the Common Agricultural Policy: Selection of Papers from the 87th Seminar of 

the European Association of Agricultural Economists (EAAE). April 21- 23, 2004, Wien, 

Österrike, 25-47. Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG, Kiel. Hämtad 21 maj, 2013, från 

http://www.tcd.ie/Economics/staff/amtthews/FoodPolicy/CourseMaterials/Readings/saraceno

.pdf 

Själander, L. (2007). Markpolitikens inverkan på 3:1 FBL:s  lämplighetsbedömning vid 

bostadsfastigheter på landsbygd. Examensarbete, Uppsala Universitet, Institutet för 

fastighetsrättslig forskning. Från 

http://www2.statsvet.uu.se/Portals/5/IFF/Upps/Markpolitik.pdf 

Skogsstyrelsens författningssamling 2011:7. Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 

Skogsvårdslagen. 

Smith, P., Gregory, P. J., van Vuuren, D., Obersteiner, M., Havlik, P., Rounsevell, M., . . . 

Bellarby, J. (2010). Competition for land. Philosophical Transactions Of The Royal Society 

B-Biological Sciences, 365(1554), 2941-2957. doi: 10.1098/rstb.2010.0127 

Statistiska centralbyrån. (2008). Land use in Sweden. Hämtad 13 mars, 2013, 

från http://www.scb.se/Pages/PressRelease____254452.aspx 

Statistiska centralbyrån. (2012). Regionala prognoser: Allt färre bor i glesbygd (Rapport nr 

2012:77). Hämtad 10 maj, 2013, från http://www.scb.se/Pages/Article____334316.aspx 

Statistiska centralbyrån. (2013). Statistikdatabasen. Hämtad 10 maj, 2013, från 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&px_tableid=ssd_exter

n%3aBefArealTathetKon&rxid=57445d24-315b-442b-8412-b069d5b16bbc 



 

50 
 

SFS 1970:988. Fastighetsbildningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1970:994. Jordabalk. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1974:152. Regeringsformen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1979:230. Jordförvärvslag. Stockholm: Landsbygdsdepartementet. 

SFS 1979:429. Skogsvårdslag. Stockholm: Landsbygdsdepartementet. 

SFS 1988:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljödepartementet. 

SFS 2000:283. Tillväxtverkets Förordning. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 2005:522. Jordförvärvsförordningen. Stockholm: Landsbygdsdepartementet. 

SFS 2010:900. Plan- och Bygglagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2011). Kommungruppsindelning. Hämtad 5 maj, 2013, från 

Sveriges Kommuner och Landsting, 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommungruppsindelning 

Warnling-Nerep, W. (2012). Vad är rätt?. Stockholm: Norstedts juridik. 

Willner, S. (2006). Kortare liv i glesbygd. Tidskriften Välfärd. (1), 16-17. Hämtad 18 maj, 2013, 

från Statistiska Centralbyrån, 

http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2006K01_TI_08_A05ST0601.pdf 

Rättsfall 

Fågelviks-Sundsbyn, Ö 4687-08 (Hovrätten för Västra Sverige, 2009-04-06). 

Grava, F 5139-08 (Fastighetsdomstolen vid Värmlands Tingsrätt, 2010-03-23). 

Gårdsjö, F 1997-8 (Fastighetsdomstolen vid Värmlands Tingsrätt, 2008-11-26). 

Gälkhyttan, F 1746-08 (Fastighetsdomstolen vid Nyköpings Tingsrätt, 2009-06-01). 

Hassela, F 8328-11 (Miljööverdomstolen, 2012-03-05). 

Hullsjön, NJA 1976 s.429 (Högsta Domstolen, 1976-09-28). 



 

51 
 

Håltebyn, F 1647-08 (Fastighetsdomstolen i Värmland, 2008-10-23). 

Hånick, Ö 647-09 (Hovrätten för Nedre Norrland, 2010-02-26). 

Högfors, Ö 1/95 (Svea Hovrätt, 1996-03-15). 

Karsnäs, NJA 1981 s.1155 (Högsta Domstolen, 1981-12-02). 

Långenäs, F 3093-08 (Fastighetsdomstolen i Värmland, 2009-04-23). 

Medhamn, F 1998-08 (Fastighetsdomstolen i Värmland, 2009-12-10). 

Sibbetorp, Ö 1624-03 (Göta Hovrätt, 2004-03-09). 

Stavsudda, Ö 7737-02 (Svea Hovrätt, 2003-10-16). 

Stenåsen, Ö 4764-04 (Fastighetsdomstolen vid Karlstad Tingsrätt, 2004-11-03). 

Stråtenbo, F 58/94 (Fastighetsdomstolen vid Falu Tingsrätt, 1995-10-20). 

Tjust Lunnagård, NJA 1979 s.466 (Högsta Domstolen, 1979-07-23). 

Varekilsnäs, Ö 2602-08 (Hovrätten för Västra Sverige, 2009-04-20). 

Vittensten, F5490-07 (Fastighetsdomstolen vid Värmlands Tingsrätt, 2008-10-17). 

  



BILAGA  
 

1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Nr Rättsfall Instans Utfall av dom Rättslig fråga Stridigt lagrum Glesbygd

1 Fågelvik-Sundsbyn HvR Åtgärd nekad Skyddszon, storlek, strandskydd. FBL 3:1,2 Ja

FD Åtgärd nekad Storleken, strandskydd, tomtplats fritidsbostad, extensivt nyttjande. FBL 3:1,2

LM Åtgärd beviljad FBL 3:1-3, 5,7

2 Grava FD Åtgärd nekad Lämplighetsvillkoren, extensivt nyttjande, arrondering, varaktighetskravet, skyddet för skogsnäringen, separat 

skifte, olämplig indelning.

FBL 3:1,7

LM Åtgärd beviljad

3 Gälkhyttan FD Åtgärd nekad Storleken, ändamålet. FBL 3:1; 3:9

4 Gårdsjö FD Åtgärd nekad Storleken, aktualitets- och varaktighetskravet, skogsintressets ekonomiska incitament. FBL 3:1,7

LM Åtgärd beviljad FBL 3:1

5 Hassela Kyrkby MÖD Åtgärd nekad Storlek, strandskydd, skyddszon. FBL 3:1, 3:2 Ja

MDD Åtgärd beviljad Naturvårdsföreskrifter, strandskydd, storlek. FBL 3:2

LM Åtgärd beviljad

6 Håltebyn FD Åtgärd beviljad Olämplig storlek. FBL 3:1,5-7 Ja

LM Åtgärd beviljad

7 Hånick HvR Åtgärd nekad Storlek. FBL 3:7 Ja

FD Åtgärd nekad FBL 3:7

LM Åtgärd beviljad FBL 3:5

8 Högfors HvR Åtgärd beviljad Storlek. FBL 3:1, 3:7 Ja

FD Åtgärd beviljad FBL 3:7

LM Åtgärd beviljad

9 Långenäs FD Åtgärd beviljad Skogsintressets ekonomiskt incitament, aktualitetskrav, storleken (6 ha för stort). FBL 3:1,7 Ja

LM Åtgärd beviljad

10 Sibbetorp HvR Åtgärd beviljad FBL 3:1, 3:7

FD Åtgärd beviljad FBL 3:1, 3:9

LM Åtgärd beviljad FBL 3:1, 3:3, 3:5, 3:7

11 Stavsudda HvR Åtgärd beviljad Strandskydd, skyddsbestämmelserna jord- och skogsbruk, storleken. FBL 3:1-2, 3:6-7 Ja

FD Åtgärd nekad FBL 3:1-2, 3:5

LM Åtgärd nekad FBL 3:1-2, 3:5-7

12 Stenåsen HvR Åtgärd nekad Skadlig delning av jordbruksfastighet. FBL 3:6

FD Åtgärd beviljad FBL 3:6

LM Åtgärd beviljad

13 Stråtenbo FD Åtgärd nekad Strandskydd, storlek. FBL 3:1,2

LM Åtgärd nekad Strandskydd. FBL 3:2

14 Vittensten FD Åtgärd nekad Storleken, aktualitets- och varaktighetskravet, skogsmark för liten. FBL 3:1,7

LM Åtgärd beviljad

15 Varekilsnäs HvR Åtgärd beviljad

FD

LM Åtgärd nekad FBL 3:2
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Nr Framförda motiv som ej beaktats Sökandens önskemål

1

Affektionsvärde. Påverka solförhållanden och utsikt, ved, sköta skogen

Fritidshus, husbehovsved

2 Arrondering dålig över hela området Grava. Fastighetsförsäljning gör att de vill äga området. Har använts på samma sätt redan tidigare, även verkstad

Vedskifte för uppvärmning och försäljning

3 Vård av skogen. Reglera över 8,5 ha skogsmark för att bedriva jakt, ved, virke, bete

4 Gården återgår till ursprungligt omfång. Affektionsvärde. Naturvårdshuggning. Permanentboende.

Odling, mindre djurhållning, generationsväxling, brukningscentrum i två skiften.

5 Bättre boendemiljö och viss energiförsörjning.

Heltidsboende, ved, skyddszon, boendemiljö, säkrare utfartsväg.

6 Täcker ej husbehov av ved, storleken på fastighet för liten.

7

Helårsbostad, deltidsjordbruk, ved.

8 Mindre djurhållning.

Sommarbete 4 ha, varav 3 ha blandskog, skogsmarken 2 ha barrskog ska skötas småskaligt. 

Naturvårdssynpunkt.

9 Omläggning till bete, resten ved.

Djurhållning, odling, ved.

10

Kreditgivare, ökad service, barnfamilj, regionalpolitiska hänsyn

Bostad hästar, nötungdjur, ved, virke, omläggning av skogsmark till bete.

11

Proportionalitetsprincipen. Dela upp bostadsfastighet på två öar till en bostadsfastighet till vardera ö. Ska kombineras med 

näringsverksamhet. Bosättning.

Proportionalitetsprincipen.

12

Helårsboende kombination med mindre djurhållning.

13 Processfråga angående införande av nya skäl.

God miljö, naturvård.

14 Jakträtt. Bostad, hästar, inhägnad.

Boende med möjlighet till odling/djurhållning, förhandsbesked Byggnadsnämnden lämnat.

15

Bibehålla unika växtligheten på halvön, vill upprätta bevarandeplan för natur och miljö.

Boende.
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Nr Tillförd areal Areal skogsmark (Ha) Typ av mark Hänvisad rätt

1 2,6

2,6 Skogsmark tomt Prop 1969:128 s. B1157.

2,6 Tomtmark och skogsmark

2 3,9 3,9

3,9 3,9 Lövskog, sankmark, kraftledningsgata Lantmäteriets rekommendationer, skogspolitiska mål.

3 8-8,5 8-8,5 Produktiv skogsmark 1989/90:151 s. 25, 2007/08:178, 93/94:27 s. 35.

4 11 5 1/2 betesmark och åker, västra delen kalavverkad skogsmark, östra delen skogsmark med god bonitet, sumpmark. Lantmäteriets rekomendationer.

11

5 0,74 0,74 Skogsmark NJA 1990 s. 640,642.

6 Lantmäteriets rekomendationer 05-11-08, Rättsfall Högfors, prop 89/90.

3 Odlingsbar mark och trädbevuxen mark

7 14 10,5 10-11 ha skogsmark lämplig behandlingsyta Prop. 93/94:27 s. 25ff.

6,5 ha produktiv skogsmark

30 16 11 ha åker, 16 ha skog

8

6 5,5 0,5 ha impediment, 3 ha blandskog, 2 ha barrskog Prop 1993/94:27, s. 35-36. prop 89/90:151.

6,5

9 Övervägande delen skogsmark Prop 89/90:151 s. 22. HovR Ö 2740-01.

5,8

10 5 4 4 ha produktiv skogsmark Lantmäteriets yttrande (SkogsVL 3§), departementschefens uttalande.

Proportionalitetsprincipen 93/94:27 s. 14 , 89/90:151 s. 18,22.

5 2,8 2,2 ha ängs- och hagmark, 2,8 ha skog

11

Skärgårdsmark, lågt skogsinnehåll Proportionalitetsprincipen, 89/90:151 s. 22, 97/98:4 lämplig storlek för 

fritidshus och tomtplats (förarbeten miljöbalken), 93/94:27, 25.

+17,3; -17,3

12

9,2 8 ha åkermark 93/94:27 s. 34 - uttalandet om olägenhet av betydelse för 

jordbruksnäringen.

13 Åkrar som håller på att växa igen Prop 69:128, 89/90:151 s. 22, BoU 3 s. 9, 90/91-tomtplatsavgränsning 

med bindande verkan.

2,4

14

5 viss areal Igenplanterad inägoskog och skog av ringa intresse

15 2,4

? Hagmark Prop 89/90:151.



 

4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nr Topografi Särskilda och allmänna intressen Byggnadstyp

1

Riksintresse naturvård och friluftsliv, strandskydd.

Svårtillgänglig. Riksintresse naturvård och friluftsliv, strandskydd.

2

Skifte 200 m från bostaden, naturligt avgränsad av åkermark, 

kraftledningsgata och väg.

3 Skiftet 150 m bred på smalaste stället, angränsar till fastighet. Mera tätbefolkad del av landet, markkonkurrens. Bostadshus, jordvärmepump.

4 Skogsbruket. Bostadshus + uthus/ladugård.

Två skiften.

5 Omöjlig att utnyttja som tomt utan omfattande markarbeten. Strandskydd, naturvårdsföreskrifter. Fritidshus.

Strandskydd, naturvårdsföreskrifter.

6

Brant mellan bebyggelse och naturreservat. Permanenthus + uthusbyggnader.

7

8

Dålig topografi. Skogsbruket.

9 Naturlig avgränsning. Slutavverkad. Väl förenligt med intentionerna.

Strandskydd.

10

Skogsmark avskuren av naturliga gränser.

11 Strandskydd, jordbruk, skogsbruk. Bostäder.

Allemansrättsligt tillgänglig, bebygelsen undanskymd. Strandskydd, jordbruk, skogsbruk. Bostäder.

Strandskydd, jordbruk, skogsbruk.

12 Större rationellt jordbruk. Jordbruket. Brukningscentrum.

Jordbruket. Brukningscentrum.

13 Strandskydd.

Strandskydd.

14

Skogsbruket. Byggnadsnämnden förhandsbesked, ej ekonomibyggnad.

15

Avskärmad udde. Naturreservat, strandskydd, riksintresseområde för naturvård och friluftsliv, natura 2000 område. Brukningscentra med ekonomibyggnader.

Naturreservat, strandskydd, riksintresseområde för naturvård och friluftsliv, natura 2000 område.
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Nr Våra kommentarer

1

2 ha regeln gällande fritidsbostäder i strandskyddat område kommer från avgjort mål.

2 Domstolen anser ej att vedfångsten utgör en funktion till boendet, trots att denna värms upp med vedpanna och markanvändningen redan är densamma. Har ej stött detta med att den inte varaktigt kan försörjas med virke. 

Splittringen av ursprungsskiftet verkar avgöra domen. Ingen konkurrens om marken.  Redan dålig arrondering i bygden med mycket splittring.

Skogen ligger på ej angränsande skifte, men är lätt att nå. Arronderingen skadas ej.

3

4 För liten för lantbruk och för stor för bostad, tar ej upp motstående intressen. Tar ej hänsyn till generationsväxling.

5

6 Motsatta som gäller? Om skogen är för liten är den inte varaktigt lämpad? Men bättre lämpad. Veden är en funktion till boendet.

Naturligt avskärmad enhet överförs.

7

8

9 Länsstyrelsen menar att 6 ha är övre gräns för bostadsfastighet (hänvisning till annat fall). Över 6 ha ska bedömas som jord-skogsbruk.

10

11 Helt annan bedömning än TR.

Märkligt att 3:6-7 anses utgöra hinder. 

12 Storleken av bostadsfastigheten ej prövad. Istället restfastighet och sönderslagningen av bärkraftigt jordbruk. Enda fallet då 3:6 varit tvistigt.

13 Märkligt att ej önskan om att hålla landskapet öppet och bibehålla kultur och naturlandskapet i skick ej väger tyngre. Finns ej nämnt vilka "sådana natur-…" som avses i propositionen. Uppenbart att markens ändamålsenliga 

markanvändning skulle ske bättre efter en marköverföring. Men ej direkt knutet som en funktion till boendet. Vilka natur- och kulturmiljöer avses?

14 Ej omföring av skogen, skogen till för jakträtt?

15 Bevarandet av naturvärden motiverar fastighetsbildning. Udda fall. 
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Nr Domstolens motiv

1 Ansluter sig till FD:s bedömning.

Strider mot 3:1. Friluftslivets intressen överväger, vedfång motiverar ej fastighetsbildning. Ska ej vara större än 2 ha enligt prop 1969:128 s B1157, departementschefen.

Förhandsbesked tomtplats. Om ej skogsmarken läggs om utgör resten en liten och svårtillgänglig yta - ej till men för skogsbruket om det ingår för husbehov av ved.

2 Departementschefens uttalande 89/90 gäller än, trots ändringen 93. Regionalpolitiska skäl inte tillämpliga. Personliga önskemål av ved ska ej tillgodoses genom fastighetsbildning. Ytterligare splittring. Prejudicerande effekt. 

Marken knuten till personliga önskemål. Ved får ske genom avtal. Ej förenlig med 3:1.

Länsstyrelsen godkänner ej, men skogspolitiska mål och lantmäteriet rekomendationer godkänner. Belägenhet gör området ointressant för skogsbruket 3:7, fastigheterna blir lämpade för sina ändamål 3:1. Försvårar inte 

ändamålsenlig användning 3:3. Om istället omläggning till betesmark hade 3:7 ej ens varit tillämplig.

3 Strider mot 3:1, 3:9 ej tillämplig (ingen förbättring), om istället skogsfastighet skulle 3:7 sätta stopp. (Del av större sammanhängande skogsmarksareal.) Jakt ej genom fastighetsbildning.

4 Strider mot 3:1, 3:7. För stor bostadsfastighet, skadlig delning av skogsbruksfastighet. Närmare planer om bosättning kan ej styrkas, bor redan i närheten. 

Styckningslotten lämplig för sitt ändamål, kvarvarande fastighet lämplig skogsbruksfastighet.

5 30§ skogsvårdslagen reglerar skyddszon, ej tillåtet ändamål. En skiljaktig: utpräglad glesbygd - ska kunna tillåtas.

Förändringen av markanvändnignen sker ej.

Samråd med Byggnadsnämnden, tomtplatsavgränsning.

6 Väl förenlig med lagändringarna 89/90, ej i strid med 3:1- utpräglad glesbygd, rättsfall Högfors, redan förut större areal än normalt. 158 kvm bostadsyta värms upp med vedpanna. Hela området behövs för att tillgodose 

långsiktig vedeldning. 3:7 - ingen negativ inverkan på skogsbruket för stammen. 

Ej av betydelse för skogsbruket, lämplig som bostadsfastighet med kombiverksamhet.

7 Måste anses som deltidsjordbruk - 3:7§ inträder. Inskränkning kantzon ska inte göras. För stor areal för att bedömas som vedskifte. Även moderna skogsbolag ska kunna bedriva småskaliga skötselmetoder för att beakta 

skogsmiljömålet. Större sammanhängande område uppenbart av betydelse. Inga särskilda skäl att det regionalpolitiska intresset ska inverka på 3:7 bedömning. Årliga tillväxten för liten, 3:7 stridigt.

Skogen ska ej omföras: 3:7 tillämplig. Skogsråvarans användning beaktas ej i förarbetena. Kan ej uppfylla produktionskravet. Inget övrigt som tillåter undantag.

Avstyckning i samband med fastighetsreglering där skogsbruksfastighet förbättras.

8 Lämplig markanvändning, skogsområdet ointressant ur skogsbrukssynpunkt (markens beskaffenhet).

Distriktchefen Assi Domäns yttrande, går ej att sköta området, värdelös ur skogsavkastningssynpunkt. Förvärv av skog ej motiv för markförvärvet - ekonomiska vilkoret 3:7 ej aktuellt. Ej heller skadlig delning, p.g.a. 

Markförhållandena, topografin.

9 Utpräglad glesbygd. Omföring till betesmark. Lövskogen lämpad för vedeldning. Väl avgränsat inom naturliga gränser. Ringa intresse för det aktiva skogsbruket. Strider ej mot 3:1,7.

10 Båda fastigheterna lämpade. Inga skäl att ifrågasätta omläggningen till betesmark. Ej aktuellt på hela skogsarealen. Departementschefens uttalande om ökat spelrum för enskilds önskemål leder till den sammanvägda 

bedömningen att skogsmarken får ingå. Regionalpolitiska skäl, landsbygdsutveckling.

Dömer som om åtgärden gjorts i en förrättning, 3:9 därför tillämplig. Undantagsregeln inträder.

Proportionalitetsprincipen.

11 Avvägning allmänna enskilda intressen, allmänhetens intressen påverkas ej. Bostadsfastigheten idag ännu större. Särpräglade förhållanden på öarna. Gynnar bosättning och sysselsättning. Ej fog för ökad privatisering.finns 

knappt produktiv skog eller jordbruk på öarna. Proportionalitetsprincipen.

För stor för bostad, motverkar skyddsbestämmelserna, försämrar allmänhetens tillgång. Strider mot 3:1,2,5-7.

För stor för bostad, motverkar skyddsbestämmelserna, försämrar allmänhetens tillgång. Strider mot 3:1,2,5-7, främst 3:7- skadlig delning av skogsinnehav.

12 Restfastigheten. Olägenhet av betydelse 3:6 föreligger: jordbruksverkets bedömning - naturlig kärna. Bättre lämpad för mjölkproduktion än för spannmål. Ej naturlig brukningsenhet efter fastighetsbildning. Särskilda 

investeringsstöd till gården då det var särskilt rationaliseringsområde. Största gården i området. Kräver ej mer investeringar än andra gårdar. Ska ej ta hänsyn till nuvarande ägare. Rådande jordbrukspolitiska riktlinjer mot 

omständigheterna i det enskilda fallet. Ej lämpligt att ställa om till spannmålsproduktion. En skiljaktig: ingen motivering.

Omständigheterna i det här fallet: blir för dyrt. Strider ej mot 3:6 p.g.a att det är ett så påtagligt ekonomiskt risktagande att investera i mjölkbruk.

13 Har ej övertygats om att området innehåller intressanta natur- och kulturmiljöer. Bostadsfastigheten blir för stor. Motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. Strider mot FBL 3:1,2.

14 Utpräglad glesbygd. Värdefullt tillskott till veds om länsstyrelsens 2,5 ha godtas. Övrig skog av intresse för skogsbruk, bör ej ingå i fastighet för bostadsändamål. Jakträtt godtas ej.  

Översiktsplan anger inga särskilda restriktioner eller riktlinjer. Ringa intresse för produktivt skogsbruk. Byggnadsnämnden lämnat förhandsbesked. 

15 Höga naturvärden kräver betning för att bevaras. Höga skötselinsatser. Prop 89/90:151 undantagsfall då det främjar vården av intessanta natur- och kulturmiljöer. Markanvändningen kommer inte förändras. Syftet motverkas 

därför inte utan bidrar till att natur- och kulturvärden bevaras.

Enskilt önskemål kan tillfredsställas genom arrende. Motstående intressen starkare. Inskränker allmänhetens tillgång till området. Strider ej mot 3:1,2.

Motstående intressen.


