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Abstract 

The laws of shore protection have a great influence on the property formation in areas of shore 

protection. Among other things a cadastral authority has to judge if property formations is against the 

purpose of the shore protection. In this assessment the cadastral authority have the option of consulting 

the municipality. 

The purpose of this study is to describe the laws of shore protection and property formation within 

areas of shore protection. It shall also investigate cadastral authorities’ routines of consultation within 

this area in order to conclude which routines seems most suitable. 

The first part of the literature study was on scientific articles on common access and then it 

concentrated on laws, government bills and other guiding texts about shore protection. In order to find 

out how different cadastral authorities consult their municipality, cadastral authorities were asked 

about their routines through interviews via telephone and e-mail. 

The literature study showed that the laws of shore protection among other things states: where this 

protection exists, prohibited actions within this area with some exceptions, that the protection 

sometimes can be lifted and that the county administrative board can give an exemption in some cases 

and the municipality in the rest. The laws give special reasons that have to exist in order to grant an 

exemption, they say that the shore protection sometimes can be lifted through a concept called rural 

development in locations close to shore, that a free passageway have to be left when giving 

exemptions and that a plot boundary is to be given with the exemption. 

When a special reason for exemption exists, a judgment of whether the common access to the shore is 

hindered and if the influence on the fauna and flora can be accepted is to be done. 

If an exemption has been granted, the cadastral authority does not have to make an own judgment of 

whether a property formation is against the purpose. If it does not exist, for example because it is 

about an action that does not need exemption, they make a judgment. Lantmäteriets project, Enhetligt 

arbetssätt, gives a suggestion of an agreement on consultation routines. 

The offices´ answers are given in the results part. Two offices consult according to the suggestion of 

agreement, the others differ a little. The most common contact form was through e-mail. It varied if a 

judgment was made before consulting and how much judging was done after consulting. 

The routine that I find most suitable about when to consult is in accordance with the suggestion. The 

most suitable form of consulting seems to be e-mail contact complemented with some meetings. Some 

uncomplicated cases can be complemented with telephone use. The land surveyor should make a short 

judgment before consulting followed by a continued judgment when the municipality does not say no.  



 

 

Sammanfattning 

Strandskyddslagstiftningen styr till stor del fastighetsbildningen inom strandskyddsområden. 

Lantmäterimyndigheten ska bland annat bedöma om strandskyddssyftena motverkas vid en 

fastighetsbildning inom strandskydd. I denna bedömning kan de samråda med kommunen.  

Denna studies syfte är att beskriva strandskyddslagarna och fastighetsbildning inom 

strandskyddsområden. Den ska även undersöka lantmäterimyndigheters samrådsrutiner gällande detta 

område för att komma fram till vilka rutiner som verkar lämpligast.  

Litteraturstudien inriktade sig först på vetenskapliga artiklar om allemansrätt och därefter på lagtexter, 

propositioner och andra vägledande texter om strandskydd. För att ta reda på hur olika 

lantmäterikontor samråder med kommunerna tillfrågades kontor om deras rutiner genom intervjuer per 

telefon samt via e-post. 

Litteraturstudien visade att strandskyddslagarna bland annat anger var strandskydd gäller, förbjudna 

åtgärder inom strandskyddsområden med vissa undantag, att skyddet ibland kan upphävas samt att 

länsstyrelsen får ge dispens från strandskyddet i vissa fall och kommunen i de övriga. Lagrummen 

anger särskilda skäl som måste uppfyllas för att kunna ge dispens, att strandskyddet i vissa fall kan 

upphävas genom landsbygdsutveckling i strandnära lägen, att en fri passage måste lämnas vid 

dispensgivning och att en tomtplatsanvisning ska ges samtidigt. 

När ett särskilt skäl för strandskyddsdispens eller upphävning av strandskydd är uppfyllt ska en 

bedömning av om allmänhetens tillgång till strandområdet hindras och av om påverkan på växt- och 

djurlivet kan accepteras göras för att kunna bevilja en dispensansökan. 

Om det finns en strandskyddsdispens behöver inte lantmäterimyndigheten göra en egen bedömning av 

om syftena motverkas vid en fastighetsbildning. Om det inte finns en dispens, till exempel på grund av 

att det handlar om en åtgärd som inte kräver dispens, måste bedömningen göras. Lantmäteriet har ett 

projekt som heter Enhetligt arbetssätt som ger ett förslag på en överenskommelse om samrådsrutiner. 

Svaren från kontoren visar att två kontor samråder i enlighet med förslaget på överenskommelse 

medan de andra avviker lite. Den vanligaste kontaktformen var genom e-post. Det var olika om en 

bedömning gjordes innan samråd och hur stor bedömning som gjordes efter att samråd skett. 

Tillvägagångssättet jag anser verkar lämpligast för när samråd bör ske stämmer med förslaget på 

överenskommelse. Lämpligaste formen för samråd verkar vara kontakt via e-post  kompletterat med 

något möte. I vissa okomplicerade fall kan det vara lämpligt med ett telefonsamråd. 

Förrättningslantmätaren bör göra en kort bedömning innan samrådet följt av en fortsatt bedömning när 

det inte blir ett nej från kommunen.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

I Sverige har vi en lång tradition av allemansrätt (Kaltenborn, Haaland & Sandell, 2001) och 

den traditionen ledde till att det redan 1936 lämnades två motioner som förespråkade ett 

skydd mot bebyggelse på strandområden. Detta hade sin grund i att stränderna alltmer 

bebyggdes med fritidshus som hindrade den allemansrättsliga tillgången till stranden. Dock 

infördes inte någon strandskyddslag förrän 1947. Den lagen gav länsstyrelsen rätt att skydda 

vissa särskilt tilltalande strandområden. År 1950 skapades en tillfällig strandlag som ersattes 

av en permanent strandskyddslag 1952 som gav länsstyrelsen rätt att skydda längre 

strandsträckor från bebyggelse (Lindgren, 2011). Det var först 1975 som det generella 

strandskyddet infördes utefter alla stränder 100 meter från strandlinjen och ibland 300 meter. 

År 1994 utökades skyddets syfte till att även skydda växt- och djurlivet (Ds 2005:23).  

Dessa strandskyddsbestämmelser styr till stor del fastighetsbildningen inom 

strandskyddsområden. Det krävs till exempel att strandskyddets syften inte motverkas, att 

fastighetsbildningen medgivits eller att dispens finns för att kunna fastighetsbilda inom 

strandskyddsområden (Fastighetsbildningslag [FBL], SFS 1970:988, kap. 3, 2 §).  

Lantmäterimyndigheten ska göra en bedömning av om strandskyddssyftena motverkas när det 

handlar om fastighetsbildning inom strandskydd. Strandskyddets syfte är att ”Långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” (Miljöbalk [MB], SFS 1998:808, kap. 

7, 13 § st. 2). I denna bedömning kan de samråda med kommunen eller länsstyrelsen.  

I fastighetsbildningslagens 4 kap. 25 § st. 1 (SFS 1970:988) står att: ”Lantmäterimyndigheten 

skall utreda förutsättningarna för fastighetsbildningen .... Vid behov skall samråd ske med de 

myndigheter som beröres av åtgärden.”. I förvaltningslagens (FL, SFS 1986:223) 7:e paragraf 

står även att: ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall myndigheten 

beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om 

sådana behövs .... ”.  

Både Fastighetsbildningslagen och förvaltningslagen är ganska tydliga med att det är vid 

behov samråd ska ske för att som förvaltningslagen säger, kunna handlägga ärendet så fort 
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och okomplicerat som det går. Det är en svår avvägning att avgöra när det behövs samråd och 

inte och därför kan samrådsrutiner underlätta i handläggningen.  

I samband med detta kan frågor ställas om i vilken utsträckning samrådet nyttjas, hur det sker 

och dess betydelse för lantmäterimyndighetens bedömning. Ytterligare en fråga är om 

myndigheternas rutiner är lika över landet, speciellt eftersom Lantmäteriet år 2008 blev en 

enda myndighet istället för att som tidigare vara uppdelad på en myndighet per län 

(2007/08:CU23).  

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att ge en beskrivning av strandskyddslagarna och fastighetsbildning inom 

strandskyddsområden. Den ska även undersöka lantmäterimyndigheters samrådsrutiner 

gällande samma område för att komma fram till vilka rutiner som kan vara lämpligast. 

Genom denna studie ges en översiktlig beskrivning av strandskyddsreglerna och de 

bedömningar som måste göras i samband med en dispensprövning. Detta ger en bakgrund för 

en beskrivning av fastighetsbildning inom strandskyddsområden och de bedömningar 

lantmäterimyndigheten ska göra i samband med strandskyddsreglerna. Det ger även en 

bakgrund till en undersökning av olika lantmäterikontors rutiner för samråd med kommunen 

om frågan om en fastighetsbildning motverkar strandskyddets syften, samt till ett yttrande om 

vilka rutiner som framstår som lämpligast.  

1.3 Frågeställningar 

Syftet kan uppnås genom att besvara dessa frågor:  

 Hur är strandskyddslagstiftningen och vad innebär allemansrätten och växt- och 

djurlivets behov för dispensprövningen? 

 Hur är reglerna för fastighetsbildning inom strandskyddsområden? 

 När samråder olika lantmäterimyndigheter med kommunen om strandskydd och hur 

fungerar samråden praktiskt sett? 

 Vilket tillvägagångssätt för samråd verkar vara det lämpligaste? 

 

Den första delen av den första frågan besvaras av avsnitt 3.1. och den andra delen av frågan 

besvaras av avsnitt 3.2. Den andra frågan besvaras i avsnitt 3.3, den tredje i avsnitt 4  och den 

fjärde frågan får sitt svar genom avsnitt 5 och summeras därefter i avsnitt 6.  
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1.4 Avgränsningar 

För att inte få en alltför omfattande text går uppsatsen inte in på historia och strandskyddet i 

samband med detaljplan nämns endast översiktligt. Fokus ligger på fastighetsbildning utanför 

detaljplaneområde. Därför går uppsatsen inte heller in på landsbygdsutvecklingsområden i 

strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Samråd gällande andra frågor än den om 

strandskyddets syften motverkas eller inte omfattas inte av denna studie. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av metoderna som användes för att åstadkomma 

uppsatsen. Därefter kommer resultatet av litteraturstudien som beskriver strandskyddsreglerna 

och de bedömningar som krävs för åtgärder inom strandskydd, inriktade på allemansrätten 

och på växt- och djurlivet, samt vad som gäller för fastighetsbildning inom 

strandskyddsområden. Resultatet av den empiriska studien följer i kapitlet efter där olika 

kontors samrådsrutiner redovisas. Sedan diskuteras de olika rutinvarianterna i ett 

diskussionskapitel som avslutas med slutsatser om lämpliga rutiner.   
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2. Metod  

Metoden bestod av två delar, först en litteraturstudie av lagar och sedan en empirisk studie av 

samrådsrutiner. Genom litteraturstudien besvaras både den första och den andra 

frågeställningen. Den tredje frågeställningen besvaras genom den empiriska studien och den 

fjärde och sista frågeställningen får sitt svar genom diskussionen och summeras därefter i 

slutsatserna. 

2.1 Litteraturstudie 

En första litteraturstudie inriktade sig på vetenskapliga artiklar inriktade på ämnet 

allemansrätt. Därefter inriktade sig litteraturstudien på lagtexter och för att få förklaringar i 

hur lagarna är tänkta att tillämpas och tolkas söktes svar i propositioner, lagkommentarer, 

utredningar och andra vägledande texter som behandlar strandskyddsreglerna. Även en 

vetenskaplig artikel inriktad på strandskydd användes. De vetenskapliga artiklarna hittades 

genom sökningar i databaserna ScienceDirect och Discovery genom Högskolan i Gävles 

bibliotek. En artikel hittades genom Google. Alla är granskade artiklar och sökorden som 

användes för att hitta dem var: allemansrätt, the right to public access, the right to public 

access AND Scandinavia, the right of public access AND Sweden samt shore protection AND 

Sweden.  

Lagtexter i uppsatsen återges i den lydelse de hade vid hämtandet i riksdagen.se. 

2.2 Empirisk studie av samrådsrutiner 

Den empiriska delen av studien utfördes för att ge en inblick i lantmäterimyndigheters 

handläggning av strandskyddsärenden, inriktat på bedömningen av om en förrättning 

motverkar strandskyddssyftena eller inte. Genom den erhölls vetskap om när och hur olika 

lantmäterikontor samråder med kommunerna. Empiri ger en färsk bild av verkliga företeelser, 

med andra ord hur något fungerar idag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Det finns 290 kommuner fördelade på 21 län (Tillkännagivande om länens indelning i 

kommuner, SFS 2007:229), men varje kommun har inte ett eget lantmäterikontor, utan istället 

ansvarar många statliga kontor för fastighetsbildningen i flera kommuner. Därför finns 111 

lantmäterikontor varav 73 stycken är statliga och 38 stycken är kommunala (Lantmäteriet, 

u.å.a). Några av dessa kontor tillfrågades enligt följande avsnitt.  
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2.2.1 Frågor till lantmäterikontor 

Tio lantmäterikontor tillfrågades om deras rutiner, med hjälp av intervjuer per telefon samt   

genom att frågorna skickades via e-post, vilket då kallas för enkät (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Urvalet av kontor att tillfråga gjordes genom att för varje län välja det kontor 

som har hand om den kommun som kommer först i bokstavsordning för länet i fråga. För att 

få en spridning över hela landet valdes sedan tio av dessa 21 kontor ut efter deras geografiska 

placering. Kontoren som kontaktades var Arvidsjaur, Umeå, Östersund, Bollnäs, Uppsala, 

Arvika, Eskilstuna, Linköping, Göteborg och Sölvesborg. Av en tillfällighet kom inget 

kommunalt lantmäterikontor med i detta urval vilket gör svaren mer jämförbara eftersom 

studien därmed endast inriktar sig på en myndighet, det statliga Lantmäteriet.  

Valet av vilka personer som kontaktades på respektive kontor skedde förhållandevis 

slumpmässigt, eftersom Lantmäteriets växel helt enkelt kopplade samtalet till någon som var 

tillgänglig på kontoret, men i flera fall valdes funktionschefen. När det gällde att få 

mailadresser gav växeln även där en kontakt slumpvis utvald. Eftersom de flesta 

förrättningslantmätare handlagt strandskyddsärenden spelade det mindre roll vem som 

kontaktades. Några kontakter hänvisade till en annan kollega på samma kontor, till exempel 

för att de var mer kunniga, och istället för Arvikas kontor blev det för Värmlands län 

Karlstads kontor som svarade.  

Den 29/4 kontaktades två lantmäterikontor via telefon. Till sex kontor skickades e-post med 

frågor den 30/4 och till ytterligare två stycken skickades frågorna den 2/5. Med tre kontor 

skedde intervjun över telefon, eftersom en av e-postskontakterna ville ta det muntligt istället, 

och från fyra kontor inkom svar genom e-post. Från ett kontor kom svaret för sent och från 

två kontor erhölls inget svar. Alltså var det svar från sju kontor som behandlades i arbetet. 

Kontakterna fick fem frågor (se avsnitt 4.1 eller bilaga 4) som de besvarade med sina egna 

formuleringar, alltså utan fasta svarsalternativ. Datainsamlingen var alltså kvalitativ, den 

undviker mängdjämförelser (Trost, 2007). Kvalitativa studier är enligt Trost (2007) lämpliga 

för att ta reda på varierande sätt att handla. En fråga handlade om när samråd vanligtvis sker, 

inriktad mest på fastighetsbildning för bostadsändamål, en om i vilken form samråd sker, en 

om svarstiden, en om vilket underlag kommunen får och om en bedömning görs av 

förrättningslantmätaren innan samråd och den sista frågan var om förrättningslantmätaren gör 

en mindre bedömning själv när samråd genomförts om ett ärende (se avsnitt 4.1 eller bilaga 

4).  
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2.2.2 Diskussion av metodval 

Att tillfråga muntligt genom telefon innebär en risk att personen i fråga missförstår frågan helt 

och hållet eller delvis, att det kan vara svårt att hänga med på vilken fråga personen egentligen 

svarar på när samtalet hoppar fram och tillbaka, samt att den intervjuade missförstås. Därför 

är en e-postsförfrågan ett säkrare sätt att kommunicera eftersom både frågor och svar finns 

svart på vitt. Som Kylén (2004) säger är enkäter lämpliga när de som ska tillfrågas är spridda 

över landet samt när det är bra att de tillfrågade har gott om tid på sig att tänka över sina svar. 

Dock innebär en telefonkontakt att ett svar erhålls direkt medan ett svar via e-post kan komma 

långt senare eller inte alls (Kylén, 2004).  

Kontakternas svar kan vara personliga och kanske inte representera den generella 

uppfattningen om hur samråd brukar föras på kontoret i fråga, samt att kontakten kanske inte 

är insatt i vilka rutiner och riktlinjer som finns för kontoret. Dessa svar är trots detta givande 

eftersom de ger en stickprovsbild av rutinerna, en bild av hur de som kan få dessa ärenden 

tilldelade sig som individer kan ha olika kunskaper och av hur de därmed besvarar frågorna. 

Även om de har vissa rutiner på kontoret så är det av vikt att de som sedan arbetar med 

ärendena har kunskap om dem. Därför är det bra att kontakterna inte endast består av de 

personer som är mest insatta.  
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3. Litteraturstudie 

När förändringar ska genomföras inom strandskyddat område ska hänsyn tas till 

strandskyddsreglerna i miljöbalkens 7 kapitel 13-18 h § § (MB, SFS 1998:808) och därmed 

även till allemansrätten och till växt- och djurlivet. Kapitlet inleder med en beskrivning av 

miljöbalkens strandskyddsbestämmelser. Därefter ges en kort beskrivning av var 

allemansrätten ger en möjlighet att ta sig fram i naturen, allemansrätten i lagstiftningen och 

frågor som bör övervägas i samband med en prövning för strandskyddsdispens kopplade till 

allemansrätten. Sedan ges en mycket kort beskrivning av strandskyddsområdenas vikt för 

växt- och djurlivet följt av frågor som bör övervägas i samband med prövning för 

strandskyddsdispens kopplade till växt- och djurlivet. Till sist beskrivs hur fastighetsbildning 

inom strandskyddsområden går till med hänsyn till strandskyddet.  

3.1 Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att ”Långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 

till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” 

(MB, SFS 1998:808, kap. 7, 13 § st. 2).  

Strandskyddet gäller utefter alla vattendrag, sjöar och kuster. Från medelnivån på strandlinjen 

gäller skyddet både 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land och länsstyrelsen kan i 

vissa fall, när det behövs för att säkerställa strandskyddets syften, utöka området till 300 

meter från strandlinjen (MB, SFS 1998:808, kap. 7, 13 & 14 § §).   

Efter den 31 december 2014 gäller en utvidgning till 300 meter endast om den gjorts med stöd 

av de ändrade strandskyddsreglerna som infördes 2009 (Naturvårdsverket, 2010). Enligt 

Regeringens proposition om ändringen av strandskyddsreglerna kan en utvidgning bli aktuell 

för att skydda särskilt skyddade områden som till exempel naturreservat, skydda områden som 

är eller kan bli viktiga för friluftslivet, skydda grunda havsbottnar som är viktiga, skydda 

orörda skärgårdsmiljöer och områden med riksintresse, skydda strövområden nära tätorter 

samt för att skydda ekologiskt känsliga områden som inte skyddas på andra sätt (Prop. 

2008/09:119).  

3.1.1 Förbud inom strandskyddsområden 

Inom strandskyddsområden får enligt MB 7:15 inte:  

 nya byggnader uppföras 



8 

 

 åtgärder som minskar allmänhetens tillgång till strandområden som till exempel 

ändringar av byggnader, ändrad användning av byggnader eller uppförande av andra 

anläggningar eller anordningar göras 

 grävningsarbeten göras för de två ovanstående punkterna 

 åtgärder som väsentligt förändrar djur- eller växtlivets miljö genomföras (MB, SFS 

1998:808).  

Några exempel på ändringar som kan minska allmänhetens intryck av tillgänglighet (hur nära 

de kan passera utan att störa hemfriden), enligt punkt nummer två, är tillbyggnader, verandor 

och åtgärder som får en komplementbyggnad att likna ett bostadshus. Ändringar invändigt 

kan även få till följd att området upplevs som mindre tillgängligt, till exempel genom att 

byggnaden används i högre utsträckning, detta leder till att invändiga åtgärder som skulle få 

den effekten inte heller tillåts. Ändrad användning av en byggnad kan till exempel gälla 

fiskestugor eller båthus som görs om till sommarstugor eller jaktstugor med 

övernattningsmöjlighet som inreds så att de blir sommarstugor. Dessa ändringar skulle leda 

till att allmänhetens upplevda tillgänglighet skulle minskas. Åtgärder som förändrar djur- och 

växtlivets miljö, enligt punkt nummer fyra, inkluderar både positiva och negativa åtgärder för 

djur- och växtlivet eftersom bedömningen av om en åtgärd är bra eller dålig ska göras av en 

myndighet. Vanliga tomtåtgärder innefattas oftast inte utan det gäller större åtgärder som till 

exempel schaktning, sprängning, muddring och att fälla många träd, anlägga sandstrand eller 

bryggor. Det är vanligare att djur- och växtlivet påverkas väsentligt i vatten än på land (Prop. 

2008/09:119).   

3.1.2 Undantag enligt miljöbalken 7:16 och 7:17 

Vissa åtgärder omfattas inte av strandskyddsförbuden. De nämns i MB 7:16 som hänvisar till 

17:1, 17:3 och 17:4 som i sin tur hänvisar till bland annat 7:27 och 4:6 st. 3.  

En byggnad eller liknande som behövs för jordbruk, skogsbruk eller jakt, som måste ligga 

inom strandskydd, får uppföras förutsatt att den inte är tänkt att användas för boende.  

Kärnkrafts-, uran- och koldioxidsförvarsverksamheter och allmänna farleder som tillåtits av 

regeringen är även de undantagna från strandskyddsförbuden, liksom de fall regeringen prövat 

på grund av att det finns en risk att en åtgärd påverkar hälsa, miljö, natur eller andra områden 

miljöbalken ska skydda och som regeringen därefter godkänt. Även verksamheter som 

regeringen prövat eftersom de riskerar att störa närliggande områden som skyddar växt- och 
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djurliv undantas från strandskyddsförbuden om regeringen godkänner verksamheten. 

Vattenverksamheter i ett antal älvar, som räknas upp i MB 4:6, som endast har en obetydlig 

miljöpåverkan, får prövas av regeringen och om de godkänns undantas även de från 

strandskyddsförbuden. Ytterligare undantag är åtgärder som fått tillstånd genom miljöbalken 

och allmänna vägar och järnvägar som anläggs enligt en väg- eller järnvägsplan (MB, SFS 

1998:808). 

Länsstyrelsen får enligt 11 § i Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. meddela föreskrifter som tas upp i MB 7:17 (SFS 1998:1252). Det innebär att 

länsstyrelsen får bestämma att strandskyddsförbuden inte ska gälla kompletteringsåtgärder 

som uppförs maximalt 15 meter från en huvudbyggnad och minst 25 meter från strandlinjen 

(MB, SFS 1998:808). Avståndet från huvudbyggnaden räknas från den punkt på 

kompletteringsåtgärden som är längst bort från huvudbyggnaden till den punkt på 

huvudbyggnaden som är närmast och finns det flera huvudbyggnader på en fastighet får 

kompletteringsåtgärder göras till varje huvudbyggnad. Länsstyrelsen får bestämma andra 

avstånd än de som anges i MB 7:17 så länge de håller sig inom gränserna (Prop. 

2008/09:119). 

Länsstyrelsen får även enligt samma lagrum som ovan bestämma att 

kompletteringsbyggnader får uppföras inom tomtplatsområde som meddelats i samband med 

en strandskyddsdispens (se avsnitt 3.1.4.3) (MB, SFS 1998:808). I benämningen 

kompletteringsåtgärder innefattas byggnader, anläggningar och anordningar samt 

tillbyggnader (Prop. 2008/09:119). 

3.1.3 Upphävande 

Länsstyrelsen får enligt MB 7:18 upphäva strandskyddet i ett område när det är uppenbart att 

det inte påverkar strandskyddets syften, samt om området ska bli del av en detaljplan och 

behövs för allmän väg eller järnväg (MB, SFS 1998:808) som inte följer en arbets- eller 

järnvägsplan (Prop. 2008/09:119) eller behövs för en försvarsanläggning. Länsstyrelsen kan 

även häva strandskyddet i ett område om det ska detaljplaneläggas och har skydd enligt 7:e 

kapitlet i miljöbalken, beslutat av annan än kommunen, och det inte handlar om 

vattenskyddsområden eller miljöskyddsområden. När det handlar om områden som ska 

detaljplaneläggas måste det finnas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet (se avsnitt 
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3.1.4.2 för särskilda skäl) och intresset för detaljplanen ska vara viktigare än 

strandskyddsintresset (MB, SFS 1998:808).  

Även kommunen kan, enligt Plan- och bygglagen 4:17 ([PBL], SFS 2010:900), upphäva 

strandskyddet genom detaljplaneläggning och samma kriterier för upphävning gäller för dem 

som för länsstyrelsen. Kommunen får dock endast besluta om upphävande av de områden 

utöver de som länsstyrelsen, enligt föregående stycke, ska besluta om. När upphävning sker 

genom detaljplan ska de vanliga reglerna för strandskyddsdispens utanför detaljplan i MB 

7:18 c till 7:18 g följas. 

3.1.4 Dispens  

Miljöbalken 7:18 a till 7:18 g ger förutsättningarna för dispensgivning (MB, SFS 1998:808). 

Vid all dispensgivning ska hänsyn tas till att allmänhetens tillgång till strandområden och 

växt- och djurlivets förutsättningar inte försämras (Naturvårdsverket & Boverket, 2012).  

3.1.4.1 Dispens av Länsstyrelse eller kommun 

Länsstyrelsen får enligt MB 7:18 a ge dispens i samma fall som de får häva strandskyddet för 

detaljplaneläggning förutsatt att det finns särskilda skäl (se avsnitt 3.1.4.2 för särskilda skäl). 

Dessa fall var de som gäller anläggande av allmän väg, allmän järnväg eller en 

försvarsanläggning eller när ett område skyddas av bestämmelser i miljöbalkens 7:e kapitel 

och det inte gäller vattenskyddsområden eller miljöskyddsområden samt att beslutet inte tagits 

av en kommun. 

Kommunen kan enligt MB 7:18 b ge dispens i alla fall utom de som länsstyrelsen enligt 

föregående stycke ska besluta om förutsatt att det finns särskilda skäl (MB, SFS 1998:808).  

3.1.4.2 Särskilda skäl 

I MB 7:18 c st. 1 anges de sex särskilda skäl som kan ligga till grund för en dispens från 

strandskyddet eller en upphävning av det. Detta kan till exempel vara: 

 att området redan är så ianspråktaget att det inte har någon betydelse för 

strandskyddets syften  

 att området är klart avgränsat från stranden på grund av exempelvis en väg, järnväg 

eller bebyggelse  

 att en anläggning måste ligga vid vattnet för att fungera  
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 att en befintlig anläggning behöver byggas ut och det inte går att genomföra utanför 

strandskyddsområdet  

 att ett starkt allmänt intresse för något som måste ligga inom strandskydd behöver 

tillgodoses 

 att ett övrigt starkt allmänt intresse behöver tillgodoses (MB, SFS 1998:808). 

Enligt regeringens proposition 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden, 

ska ianspråktagandet i första punkten ha gjorts lagligt, om det ska användas som ett särskilt 

skäl. Den nämner även att avgränsningen enligt andra punkten inte ska gälla naturliga 

avgränsningar i terrängen. Propositionen nämner även åtgärder där den femte punkten kan 

gälla som till exempel åtgärder i samband med kommunens utveckling av en tätort, 

infrastruktur, anpassning för att skapa tillgänglighet för funktionshindrade samt bland annat 

åtgärder från naturvårds- och kulturhistoriskt håll. Alla dessa åtgärder ska långsiktigt ge 

samhället fördelar för att kunna användas som särskilda skäl. Det starka allmänna intresset i 

sjätte punkten är menat för riktigt speciella situationer som kan gälla både ett enskilt eller 

allmänt intresse och gällande ett enskilt intresse krävs en ännu hårdare bedömning än för ett 

allmänt intresse (Prop. 2008/09:119).  

I det andra stycket i MB 7:18 c sägs att ytterligare särskilda skäl finns för 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, och att de anges i 

MB 7:18 d. Vad som anses som LIS-områden beskrivs av MB 7:18 e (MB, SFS 1998:808). 

Denna text kommer dock inte gå in närmare på detta ämne. 

När ett dispens- eller upphävningsärende prövas ska den enskildes intressen vägas mot 

strandskyddssyftena, med målet att den enskildes användning av sin fastighet inte ska hindras 

mer än nödvändigt, vilket går att läsa i MB 7:25. MB 7:26 betonar att dispens endast får ges 

när det inte hindrar strandskyddets syften (MB, SFS 1998:808; Prop. 2008/09:119). 

3.1.4.3 Fri passage och tomtplatsavgränsning 

När dispens beviljas ska enligt MB 7:18 f den plats som får användas till tomt meddelas i ett 

tomtplatsavgränsningsbeslut. Tomtplatsen får enligt samma paragraf inte gå hela vägen ner 

till stranden; en fri passage ska lämnas så att allmänheten och växt- och djurlivet kan passera. 

Endast om det är omöjligt, sett till byggnadens, anläggningens eller åtgärdens beskaffenhet, 

att lämna en fri passage så kan undantag göras från den regeln (MB, SFS 1998:808). Den fria 

passagen ska vara så stor att allmänheten känner att den inte stör. Det innebär åtminstone ett 
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tiotal meter enligt regeringens proposition 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av 

landsbygden. Bredden den fria passagen bör ha varierar efter omgivningen i varje enskilt fall 

beroende på hur allmänheten kan uppfatta tillgängligheten på området (Prop. 2008/09:119).  

3.1.4.4 Miljöbalken 7:18 g och 7:18 h 

Enligt miljöbalken 7:18 g återinträder strandskydd upphävda genom detaljplaner om 

detaljplanen inte längre gäller området eller om den ersätts med en ny (MB, SFS 1998:808).  

Enligt miljöbalken 7:18 h  gäller en dispens endast om åtgärden påbörjas inom 2 år och 

avslutas inom 5 år från laga kraft (MB, SFS 1998:808). 

3.1.5 Summering av lagrum om strandskydd 

I tabell 1 ges en kort summering av lagrummen om strandskydd som behandlats under detta 

avsnitt, nummer 3.1.  

 

MB 7:13  Anger var strandskydd gäller och dess syften (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1). 

MB 7:14 Anger hur många meter det gäller, 100 eller 300 meter (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 

3.1). 

MB 7:15 Anger åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområden (MB, SFS 1998:808) (se 

avsnitt 3.1.1). 

MB 7:16 Anger undantag från MB 7:15 för bland annat byggnader för jordbruk och fiske som för 

sin funktion måste uppföras inom strandskydd (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.2). 

MB 7:17 Säger att myndigheter kan lämna föreskrifter som tillåter komplementbyggnader ett visst 

antal meter från strand och huvudbyggnad (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.2). 

MB 7:18 Säger att länsstyrelsen får upphäva strandskyddet i ett område om det uppenbart saknar 

betydelse för strandskyddssyftena eller om det finns särskilda skäl gällande vissa nämnda 

situationer (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.3). 

MB 7:18 a Säger att länsstyrelsen får bevilja dispens när det finns särskilda skäl och det gäller bland 

annat allmän väg eller andra skydd än strandskydd i 7 kap. MB (MB, SFS 1998:808) (se 

avnitt 3.1.4.1).  

MB 7:18 b Säger att kommunen handhar dispensgivningen i alla fall förutom de som nämns i MB 

7:18 a (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.4.1). 

MB 7:18 c Anger de särskilda skäl som kan ligga till grund för en beviljad dispens (MB, SFS 

Tabell 1. En summering av lagrum om strandskydd. 
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1998:808) (se avsnitt 3.1.4.2). 

MB 7:18 d anger ytterligare ett särskilt skäl som endast gäller landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.4.2). 

MB 7:18 e Anger var landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske och vissa förutsättningar för att 

MB 7:18 d ska kunna användas (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.4.2). 

MB 7:18 f Säger att en fri passage måste lämnas vid dispensgivning och att en tomtplatsanvisning ska 

ges samtidigt (MB, SFS 1998:808) (se avnitt 3.1.4.3). 

MB 7:18 g Säger att strandskydd som upphävts i detaljplan återinträder om detaljplanen inte längre 

gäller området eller den ersätts med en ny (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.4.4). 

MB 7:18 h Säger att en dispens endast gäller om åtgärden påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år 

från laga kraft (MB, SFS 1998:808) (se avsnitt 3.1.4.4). 

Hittills i arbetet har den första delen av den första frågeställningen besvarats. I följande 

avsnitt, nummer 3.2, kommer den andra delen av den första frågeställningen behandlas. Att ett 

särskilt skäl är uppfyllt är inte nog för att en dispens eller upphävning ska beviljas. Vad som 

mer krävs anges i avsnitt 3.2.  

3.2 Bedömningar i dispensprövning 

När ett särskilt skäl anses uppfyllt återstår att bedöma om växt- eller djurlivet eller den 

allemansrättsliga tillgången skulle försämras för mycket av åtgärden. Om så är fallet kan 

dispensen eller upphävningen inte beviljas. Strandskyddsreglernas särskilda skäl ger endast 

förutsättningarna för att en dispens eller upphävning ens ska prövas med hänsyn till 

strandskyddets syften (Naturvårdsverket & Boverket, 2012).  

3.2.1 Allemansrätt 

Allemansrätten ger alla i Sverige, både den svenska befolkningen och utländska turister, rätt 

att vistas fritt i naturen. Enligt dessa regler är det möjligt att ta sig fram i allt vatten och all 

mark (under förutsättning att den inte förstörs) (Fredman, Wall-Reinius & Grundén, 2012) 

genom vandring, ridning, cykling, skidåkning, paddling, båt och liknande. Däremot gäller den 

inte motorfordon (Bengtsson, 2004).  

Fastighetsägaren har dock rätt till avskildhet och att passera väldigt nära ett boningshus är 

därför inte tillåtet (Mortazavi, 1997). Ägarens ekonomiska intressen får heller inte påverkas 

och därför får till exempel väg inte tas över odlad mark. I dessa fall är det istället möjligt att 
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gå utefter kanterna. Principen om att ”inte störa, inte förstöra” ska alltid följas. Därför bör väg 

tas ungefär 60-70 meter från ett boningshus i öppet läge, enligt rättsfall och god sed, men när 

till exempel växtlighet hindrar boningshusets sikt kan passage ske närmare boningen 

(Campion & Stephenson, 2010).  

Allmänhetens tillgänglighet till områden styrs både av det fysiska landskapet, av lagstiftning 

samt av individens personliga uppfattning. Det fysiska landskapet kan hindra tillgängligheten 

i form av bergssluttningar och tätväxande sly till exempel. Den individuella tillgängligheten 

kan hindras av funktionshinder eller av problem relaterade till hög ålder. Lagstiftningen ger 

även några gränser för var naturen är tillgänglig och framför allt påverkas uppfattningen av 

tillgängligheten av vanor om var passage kan ske utan att störa för mycket, som individen lärt 

sig av sina föräldrar, i skolan och av sin miljö i övrigt (Sandell & Fredman, 2010).  

Det finns inte någon direkt lagstiftning om allemansrätten (Sandell & Fredman, 2010).  Själva 

ordet nämns dock i miljöbalken 7:1 där det står att hänsyn och varsamhet ska visas till naturen 

och i 7:13 p.1 där det står att strandskyddet syftar till att ge allemansrättslig tillgång till strand 

(MB, SFS 1998:808). Även regeringsformen 2:15 nämner begreppet och säger att alla ska ha 

tillgång till naturen (RF, SFS 1974:152).  

Några gränser för allemansrätten kan hittas i vissa författningar som exempelvis brottsbalken. 

I brottsbalken 12:4 sägs att för olovlig väg döms till böter (Campion & Stephenson, 2010). 

Dess 12:e kapitel anger även att fängelse upp till 1 år kan ges för skadegörelse av annans 

egendom (BrB, SFS 1962:700, kap. 12, 1 §) och att för grov skadegörelse kan straffet bli 

fängelse i högst 4 år (BrB, SFS 1962:700, kap. 12, 3 §). Brottsbalken 12:2 nämner vad som är 

brottsligt att ta ute i naturen som exempelvis träd, gräs eller levande grenar, ollon, nötter, kåda 

med mera (BrB, SFS 1962:700). 

Även om allemansrättsregler inte finns i någon större utsträckning i lagen så kan allmänna 

riktlinjer erhållas från Naturvårdsverket, riktade till både medborgare och internationella 

turister (Sandell & Fredman, 2010). Campion och Stephenson (2010) skriver att flexibiliteten 

är en stor del av allemansrättens framgång och att det har varit få rättsfall om den. 

3.2.2 Bedömning av allemansrättssyftet 

När ett särskilt skäl för strandskyddsdispens eller upphävning av strandskydd är uppfyllt ska 

en bedömning av om allmänhetens tillgång till strandområdet hindras göras för att kunna 

bevilja en dispensansökan. Vid den bedömningen ska större hänsyn tas när det gäller områden 
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vars omgivningar erbjuder en liten tillgång till strandområden. Större hänsyn ska även tas när 

det gäller tillgång till strandområden med fritidsanordningar såsom allmänna badplatser. Vid 

bedömningen krävs en stor överblick över omgivningarna, och det bör beaktas att även om 

området i stort har en god tillgång till strandområden så är det viktigt att små 

bebyggelseområden har tillgång till åtminstone ett strandområde inom själva bostadsområdet 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Även allmänhetens uppfattning av tillgängligheten, 

åtgärder som gör att allmänheten inte känner sig bekväm med att passera eller vistas i 

området, ska beaktas (Prop. 2008/09:119).  

Enligt Naturvårdsverkets och Boverkets skrift (2012, s. 76) ska följande frågor övervägas i 

dispensprövningen:  

 Hur tillgängligt är området? 

 Hur attraktivt är området? 

 Hur nära är det till bostäder? 

 Hur stor del av det tillgängliga strandområdet i ett större område kommer att försvinna eller 

påverkas av ingreppet? 

 Är kvarvarande yta tillräcklig för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden för friluftsliv i 

ett långsiktigt perspektiv? Ta hänsyn till olika målgrupper: unga, gamla, olika befolkningsgrupper 

och så vidare. 

 Hur känsligt är området? 

 Medför åtgärden en förändring av de funktioner som krävs för att trygga allmänhetens tillgång till 

strandområdet?  

För att kunna bedöma dessa frågor bör beslutet stödja sig på en aktuell inventering gjord 

under alla årstider, detta eftersom allmänhetens aktiviteter varierar under året. Finns ingen 

inventering bör en sådan göras innan beslut tas och inventeringen bör utföras av en person 

med en god inblick i friluftslivet, till exempel friluftslivsorganisationer (Naturvårdsverket & 

Boverket, 2012). 

3.2.3 Växt- och djurliv 

Strandområden är viktiga både för växtlivet och för djurlivet. Särskilt orörda öar och liknande, 

sandstränder, grunda bottnar, opåverkade vattendrag och klarvattensjöar är viktiga miljöer att 

skydda för växt- och djurlivet, samt allemansrättslig tillgång. I strandområdena häckar och 

vistas många fåglar och många växter kräver en strandmiljö som växtplats och grunda bottnar 

behövs bland annat för att fiskyngel ska överleva. Strandskyddsområdena behövs även för att 

både växter och djur ska kunna sprida och röra sig utan hinder av bebyggelse överallt (Prop. 

2008/09:119).  
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3.2.4 Bedömning av växt- och djurlivssyftet 

När ett särskilt skäl (se 3.1.4.2) är uppfyllt ska en bedömning göras av om påverkan på växt- 

och djurlivet kan accepteras eller inte, innan en strandskyddsdispens beviljas. När den 

bedömningen görs ska större hänsyn tas till ovanliga växt- och djurtyper. Hänsyn ska även tas 

till omgivningarna för att se om det finns gott om den sorts område det är fråga om 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012).  

Enligt naturvårdsverkets och boverkets skrift (2012, s. 75) ska följande frågor övervägas i 

dispensprövningen:  

 Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet? 

 Hur känsliga är de berörda naturtyperna? 

 Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas av ingreppet? 

 Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller funktioner som krävs för att goda 

livsvillkor ska finnas kvar på platsen? 

 Är den yta som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör hemma i livsmiljön ska 

kunna fortleva i livskraftiga populationer? 

 Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter av placeringen av åtgärden? 

 Hur påverkas områden utanför den planerade åtgärden? 

 Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen? 

 Medför åtgärden en barriär? 

 Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö? 

 Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen?  

För att kunna bedöma dessa frågor bör beslutet stödja sig på en aktuell inventering av 

växtligheten samt av djurlivet. För att bedöma djurlivet krävs inventeringar under hela året. 

Finns ingen inventering bör inte beslut tas förrän denna gjorts och inventeringen bör göras av 

personer med goda kunskaper om växt- och djurlivet, till exempel naturorganisationer 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 

3.3 Fastighetsbildning inom strandskyddsområde 

Enligt de allmänna bestämmelserna för fastighetsbildning i 3:e kapitlet i 

fastighetsbildningslagen, närmare bestämt FBL 3:2 st. 2, ska fastighetsbildning ske så att 

syftena med strandskyddet inte motverkas (FBL, SFS 1970:988). Om det redan finns en 

strandskyddsdispens behöver inte lantmäterimyndigheten göra en egen bedömning av om 

syftena motverkas (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Om det inte finns en dispens, till 

exempel på grund av att det handlar om en fastighetsbildning som inte leder till en 

dispenspliktig åtgärd, måste en bedömning däremot göras.  
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Lantmäterimyndigheten måste i detta fall avgöra om fastighetsbildningen går emot 

strandskyddets syften eller inte. Till exempel i de fall där tidigare tillgänglig mark tas i 

anspråk leder det till att syftet motverkas och förrättningen bör därmed inte genomföras 

(Lantmäteriet & Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009). Gör lantmäterimyndigheten 

avgörandet att syftena inte motverkas betyder det att fastighetsbildningen kan fortskrida. I den 

bedömningen bör lantmäterimyndigheten samråda med kommunen och länsstyrelsen 

(Naturvårdsverket & Boverket, 2012). Bonde, Dahlsjö och Julstad (2011) skriver att det är en 

känslig uppgift att bedöma om en åtgärd motverkar syftet med strandskyddet och att 

lantmäterimyndigheten ska ta stor hänsyn till samrådet med länsstyrelse och kommun. 

Även om syftena motverkas kan förrättningen genomföras om kommunen eller länsstyrelsen 

medger undantag från strandskyddet enligt FBL 3:2 st. 3. Det är samma myndighet som gör 

avgöranden om dispenser som ska avgöra frågan om undantag. Alltså avgör länsstyrelsen 

frågor gällande anläggande av allmän väg, allmän järnväg eller en försvarsanläggning, samt 

när ett område skyddas av bestämmelser i miljöbalkens 7:e kapitel och det inte gäller 

vattenskyddsområden eller miljöskyddsområden och beslutet inte är taget av en kommun. I 

övriga fall är det kommunen som har hand om undantagsmedgivningen (FBL, SFS 1970:988).  

Undantag enligt FBL 3:2 st. 3 bör dock inte sökas om en strandskyddsdispens är möjlig att få. 

Detta eftersom medgivande till undantag endast medgiver fastighetsbildningen, den betyder 

inte att strandskyddsdispens ges eller att marken därigenom får tas i anspråk. Är avsikten att 

fastigheten ska bebyggas krävs en strandskyddsdispens (Naturvårdsverket & Boverket, 2012). 

Lantmäterimyndigheten bör därför uppmana fastighetsägaren att söka strandskyddsdispens i 

de fall en dispens kommer att krävas för den planerade åtgärden. Myndigheten kan även själv 

ansöka om dispensen enligt FBL 4:10 a om sakägaren vill det (Lantmäteriet & Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2009). Leder fastighetsbildningen inte till en dispenspliktig åtgärd, om det 

endast handlar om en fastighetsbildning utan planer på ianspråktagande av marken, kan dock 

inte dispens sökas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010). Detta kan till exempel gälla en 

avstyckning av en befintlig bostad som följer en tidigare beslutad tomtplatsavgränsning. Det 

kan även gälla en avstyckning av en befintlig bostad byggd innan det generella strandskyddet 

infördes 1975 och som följer den då ianspråktagna marken (Lantmäteriet & Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2009).   

Vid lantmäterimyndighetens bedömning av om strandskyddsyftena motverkas kan 

förutsättningar som stämmer med de två första särskilda skälen i MB 7:18 c leda till 
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bedömningen att syftena inte motverkas. De övriga skälen kan vara anledningar till att söka 

medgivande till fastighetsbildningen i de fall en strandskyddsdispens inte är aktuell (Bonde, 

Dahlsjö & Julstad, 2011). 

3.3.1 Allmänna bestämmelser i fastighetsbildningslagen 

Utöver bedömningarna kopplade till strandskyddet ska, som alltid vid fastighetsbildning, 

hänsyn tas till de övriga allmänna bestämmelserna i 3:e kapitlet FBL som syftar till att skapa 

en lämplig fastighetsindelning (Bonde, Dahlsjö och Julstad, 2011). Dessa bestämmelser 

handlar bland annat om att skapa varaktigt lämpade fastigheter i fråga om bland annat storlek 

och plats. De ska även kunna få tillgång till väg samt att bostadsfastigheter ska ha 

förutsättningar för att få avlopp och vatten (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 1 § st. 1). 3:e kapitlet 

tar även upp tredimensionella fastigheter (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 1 § st. 2 & 1 a §) och 

ägarlägenheter (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 1 b §) samt att fastighetsbildning utanför 

detaljplanelagt område bland annat inte får motverka en lämplig planläggning av området 

eller motverka områdets användningssyfte (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 3 §). Sedan ska jord- 

och skogsbruksfastigheter kunna erbjuda ett godtagbart ekonomiskt utbyte, eventuellt i 

kombination med andra sysselsättningar, för att vara lämplig (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 5 

§). Fastighetsbildningen får heller inte motverka jordbruksnäringen (FBL, SFS 1970:988, kap. 

3, 6 §), dela upp skogsbruk så att användningen försvåras (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 7 §) 

eller vara till nackdel för fiskevården (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 8 §).  

Vissa undantag finns dock, som att en fastighetsbildning kan godkännas trots att den inte leder 

till en varaktigt lämpad fastighet, om den gör att en bättre fastighetsindelning uppnås samt att 

en lämplig fastighetsindelning inte motverkas (FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 9 §). Även 

skyddet för jord- och skogsbruket kan undantas om det är viktigt för det allmänna intresset 

(FBL, SFS 1970:988, kap. 3, 10 §).  

3.3.2 Projektet Enhetligt arbetssätt och förslaget på överenskommelse 

Lantmäteriet Fastighetsbildning har ett projekt som heter Enhetligt arbetssätt sedan 2010 med 

syfte att få fram enhetliga rutiner inom myndigheten. Detta skulle kunna leda till att ärenden 

lättare kan flyttas inom myndigheten samt att det blir lättare för nyanställda att komma in i 

arbetet. Enhetliga rutiner är även bra för att få en mer rättssäker handläggning och för att få 

kortare handläggningstider. Att ha kortare handläggningstider medför en lägre kostnad för 

sakägarna (Lantmäteriet, 2013) eftersom faktureringen ofta sker efter det antal timmar 
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förrättningslantmätaren lagt på ett ärende (Lantmäteriet, u.å.b). Statens offentliga utredning 

Lantmäteriet nya vägar för ökad samhällsnytta nämner bland annat enhetlighet och 

förutsägbarhet i handläggningen som viktiga delar i rättssäkerheten (SOU 2003:111, del 2).  

Enligt Regeringens proposition, Det nya statliga lantmäteriet (Prop. 2007/08: 134), är en av 

fördelarna med att Lantmäteriet blev en enda myndighet att det ger bättre förutsättningar för 

enhetlighet i handläggningen och tillämpningen av regelverket. Att ha enhetliga rutiner över 

landet leder till administrativa besparingar enligt statens offentliga utredning Lantmäteriet nya 

vägar för ökad samhällsnytta (SOU 2003:111, del 2).  

Som en del i projektet Enhetligt arbetssätt finns därför en handledning för samråd. Den 

handledningen ger ett förslag på en överenskommelse att upprätta med respektive 

byggnadsnämnd, som kan anpassas efter de enskilda fallen. Den anger dessutom ett krav på 

att Lantmäteriet ska arbeta för att göra överenskommelser med sina byggnadsnämnder om 

samrådsrutiner. Överenskommelserna behöver dock inte se ut som förslaget, finns effektiva 

rutiner kan dessa användas i överenskommelsen istället. I handledningen står även  att 

Lantmäteriet endast får samråda när det är nödvändigt, eftersom en rättssäker effektivitet 

eftersträvas i handläggningen, samt att förrättningslantmätaren ska välja den sorts samråd som 

är snabbast utan att rättsäkerheten äventyras (Lantmäteriet, 2010).  

Enligt förslaget på överenskommelse:  

 behövs inte samråd  när det handlar om fastighetsbildning för jord- och 

skogsbruksändamål.  

 kan samråd undvaras om det handlar om en dispenspliktig åtgärd inom 

strandskyddsområde och ett dispensbeslut med tomtplatsavgränsning finns, som har 

vunnit laga kraft. Även när markanvändningen inte förändras av en fastighetsbildning 

kan samråd undvaras.  

 behövs dock samråd när  bostadsfastigheter bildas eller utvidgas inom 

strandskyddsområde och det inte finns ett medgivande enligt FBL 3:2 eller en dispens 

enligt MB 7:18. Det behövs även samråd när det ska bildas en så kallad  

”hästfastighet” (en fastighet med både bostadsändamål och djurhållnings- eller 

odlingsändamål) inom strandskyddsområde och det behövs samråd när en anläggning 

eller ledningsrätt ska bildas som leder till att byggnationer eller grävning inleds, inom 

strandskyddsområde, såsom väg, båtplats, parkering eller ledningar (Lantmäteriet, 

2010, bilaga 1). 
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Förslagets formulering på hur kontakt ska ske lyder ”Kontakt tas antingen muntligen eller via 

e-post med berörd tjänsteman. Samrådet kan även ske skriftligen via brev.” (Lantmäteriet, 

2010, bilaga 1, s. 2). 

Enligt överenskommelsen ska alltid yrkanden från ansökan ingå i underlaget till kommunen. 

Även uppgift om ändamålet, ett kartutdrag från registerkartan, vad förrättningslantmätaren 

vill ha svar på samt svarstiden, ska ingå i underlaget. Det står även att i vissa fall kan mer 

behövas. Detta kan till exempel vara vem som är sökanden, hur förhållanden på marken är, 

illustrerat med till exempel ortofoton och fotografier, det kan vara utdrag ur 

fastighetsregistret, detaljplansutdrag, samt de bygglov, förhandsbesked, tillstånd och 

dispenser som finns (Lantmäteriet, 2011, 2012).  
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4. Empirisk studie av samrådsrutiner 

Som tidigare nämnt, ska lantmäterimyndigheten göra en bedömning av om 

strandskyddssyftena motverkas, när det handlar om fastighetsbildning inom strandskydd, samt 

att det inte handlar om en dispenspliktig åtgärd som det sökts dispens för. I denna bedömning 

kan de samråda med kommunen eller länsstyrelsen.  

För att få en bild av hur samrådsrutinerna fungerar på olika lantmäterikontor, i olika län, 

genomfördes telefonintervjuer och förfrågningar via e-post. Dessa inriktade sig på när och hur 

samråd genomförs. Frågan om i vilka situationer det samråds inriktade sig på 

fastighetsbildning för bostadsändamål. 

Nedan anges frågorna som ställdes följt av svaren uppdelat per kontor. 

4.1 Frågor  

Frågorna som ställdes var: 

1. Har ni någon överenskommelse med kommunen om hur och när samråd sker?  

Alternativt hur brukar ni göra på kontoret? 

         När den ianspråktagna marken eller en tomtplatsavgränsning följs vid en avstyckning? 

         Om ni ska avstycka och inte följer den hävdade marken eller tomtplatsavgränsningen? 

         Om en bostadsfastighet inom strandskydd ska utökas? 

         När ni ska avstycka en tomt med övrig mark?  

2. Hur fungerar samråden praktiskt sett, skickas eller mailas papper över om ärendet eller sker 

samrådet genom ett möte? 

3. Hur lång tid tar det tills ni får ett svar ungefär? Om ni har möten, hur ofta har ni det? 

4. Vad får kommunen för underlag från Lantmäteriet? Gör ni en egen bedömning först? 

5. Gör ni en mindre omfattande bedömning med tanke på att ärendet redan bedömts av 

kommunen? 

(I frågan om det samråds, när ianspråktagen mark följs, gäller det lagligen ianspråkstagen 

mark, alltså när ianspråktagandet skett innan år 1975.) 
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4.2 Lantmäterikontorens svar 

Nedan redovisas de sju lantmäterikontorens svar på de fem frågorna. 

4.2.1 Umeå lantmäterikontor (6 kommuner) 

1. Ett projekt som heter Enhetligt arbetssätt pågår inom Lantmäteriet. Det uppmanar till att 

det ska göras överenskommelser om hur samråd ska gå till med kommunen och länsstyrelsen 

(se avsnitt 3.3.2). Umeås kontor gör ett avtal med sina kommuners byggnadsnämnder om när 

och hur samråd ska göras. De tecknar ett sådant avtal genom en diskussion med respektive 

byggnadsnämnd i varje kommun. (Ett exempel på en av deras överenskommelser skickades 

med (se bilaga 2)).  

2. Med kommunerna under Umeås lantmäterikontor har de lika avtal, men det kan vara olika 

hur kommunerna vill ha samråden. Vissa vill ha dem skriftligt, vissa muntligt och vissa vill 

träffas.  

(Exemplet på överenskommelse är dock formulerat som Lantmäteriets förslag, att det kan ske 

muntligt eller genom mail och ibland kan det göras skriftligt (Lantmäteriet, 2010, bilaga 1; 

Lantmäteriet, 2011, bilaga 2). ) 

Är det bara två/tre ärenden så kan de kanske ta det på telefon. Annars är det kanske 

lämpligare att ha ett möte.  

3. I två av kommunerna har de möten en gång i kvartalet, alltså fyra gånger per år. Det är så 

små kommuner att det inte händer så mycket där. I de andra kommunerna har de möten en 

gång i månaden.  

I normalfallen får de svar direkt på mötet. Men det kan vara något fall som kommunen väljer 

att ta till byggnadsnämnden och då får de ett skriftligt svar som det kan ta upp till två veckor 

att få.  

4. Vissa kommuner vill se ärendet innan och vissa säger att det räcker att se papperna när de 

kommer dit. Vissa mailar över info och pratar sedan om det på telefon.  

5.  ----- 

4.2.2 Göteborgs lantmäterikontor (5 kommuner) 

1. Göteborgs lantmäterikontor har en överenskommelse med kommunen om hur och när 

samråd ska ske, som de bifogade ett exempel på (se bilaga 3). De samråder vid alla exemplen. 
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Undantaget är möjligen när det gäller "övrig mark", till exempel ett skogsskifte/åkerskifte, när 

inte markanvändningen ändras. När de bildar en "hästfastighet" (kombinerat bostadsändamål 

och odlings-/djurhållningsändamål) samråder de.  

2. I de flesta fall skickar förrättningslantmätarna samråd via mail, med förklarande karta och 

annat som behövs. Ibland skickas skriftligt samråd, oftast om det är extra viktigt/formellt. 

Även muntliga samråd sker ibland och då dokumenterar de detta i ärendets dagbok. I 

Göteborgs överenskommelse stod  att kontakt ska ske i första hand genom mail men även 

muntlig eller skriftlig brevkontakt är möjlig (Lantmäteriet, 2012, se bilaga 3). 

Göteborgs kontor skickar oftast samrådet till kommunens stadsarkitekt, som är deras 

samrådspart och har delegation från byggnadsnämnden att svara på samråd. 

3. Förhoppningsvis kan lantmäterikontoret få svar snabbt, men oftast tar det 1-3 veckor. I det 

bifogade principsamrådet har de till exempel kommit överens med Kungälvs kommun om att 

kommunen ska svara inom 3 veckor. I några av deras kommuner har de regelbundna 

samrådsmöten någon gång i månaden, men i de flesta har de inte det. 

4. Förrättningslantmätarna brukar redogöra för ärendet i stort, vad samrådet handlar om 

och ibland görs en egen preliminär bedömning, ofta om kommunen efterfrågar det. Ibland 

bifogas kopia av ansökan. Någon form av kartskiss som beskriver vad som yrkats på brukar 

bifogas. 

5. Förrättningslantmätarna måste inte göra en egen bedömning, men de gör ofta det, eftersom 

de är insatta i förhållandena på plats. Handläggarna avgör om de ska göra en egen bedömning 

från fall till fall. Ibland när det är tveksamma fall är det bättre att lämna hela bedömningen till 

kommunen. 

När de gör en egen bedömning handlar det oftast om ganska självklara fall. Ofta har de varit 

på plats och mätt in till exempel hävdad tomtmark och tagit bilder som de bifogar.  

4.2.3 Bollnäs lantmäterikontor (3 kommuner) 

1. Bollnäs lantmäterikontor samråder alltid när det gäller ärenden för bostadsändamål, men 

inte när det gäller jord- och skogsbruksändamål. Det är dock lite olika om de samråder när det 

gäller att avstycka en kombinationsfastighet. Men det blir ofta ett ”ja” i de ärendena om det 

finns ekonomibyggnader och liknande, som stall till exempel.  
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2. För två kommuner sker det genom mail till vissa kontaktpersoner, men med Bollnäs sker 

det genom möte. Bollnäs kommun brukar komma till dem. 

3. Det är lite olika hur lång tid det tar tills svaret kommer, oftast någon vecka. Under vintern 

tar det längre tid eftersom kommunen vill ut och se på naturen i fråga.  

4. Personen i fråga brukar inte göra en egen bedömning innan samrådet. Säger kommunen 

”nej”, så blir det ”nej”, och då behövs ingen fortsatt bedömning så det skickas inte med en 

bedömning till kommunen.  

5. Det krävs inte en lika omfattande bedömning när förrättningslantmätaren samråder 

eftersom kommunen gör huvudbedömningen som sedan är med som en grund i beslutet. 

4.2.4 Linköpings lantmäterikontor (10 kommuner) 

1. När den ianspråktagna marken eller en tomtplatsavgränsning följs vid en avstyckning, ska 

det egentligen inte behövas samråd, eftersom det inte innebär en ändrad användning. Men det 

är troligtvis olika hur olika förrättningslantmätare gör, de kanske samråder för att vara ”på den 

säkra sidan”. Men det är nog sagt att det inte ska behövas. 

Deras riktlinjer säger att om det gäller avstyckningar eller fastighetsregleringar, så behöver de 

inte samråda, om det gäller befintlig bebyggelse, men de bör göra det ändå.  

I övriga fall samråder de alltid.  

2. De använder blanketter från Trossen (Lantmäteriets handläggningssystem) som skickas till 

kommunen.  

3. Vissa kommuner har en utsedd person som kan godkänna, men ibland skriver kommunen 

att ärendet ska tas upp i nämnden. Då kan det ta ett tag att få svar, det beror på när nämnden 

har sina möten. De kanske har det varje månad eller kanske varannan månad. Det kan alltså ta 

en vecka och upp till en månad ibland. Vissa kommuner har inte ens en utsedd. 

4. Förrättningslantmätarna skriver skälen för åtgärden. Om de är emot åtgärden anges skälen 

mot det. De anger även förutsättningarna, om det till exempel finns avlopp, och de ger en 

kortfattad bedömning till kommunen.  

5. Eftersom kommunens beslut är vägledande, det är inte bindande, så gör 

förrättningslantmätarna alltid en egen bedömning. Kommunen kan godkänna något som de 

själva anser inte bör godtas och då kan lantmätarnas egen bedömning leda till ett avslag. Men 
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det är bra att försäkra sig om att kommunen inte säger blankt nej, eftersom ett överklagande 

då kan undvikas efter att man satt ner gränsrör och allting.  

4.2.5 Östersunds lantmäterikontor (svar för 7 kommuner) 

1. Östersunds lantmäterikontor har tillsammans med var och en av de sju kommuner inom 

Jämtlands län, där de sköter fastighetsbildningen, upprättat så kallade principsamråd. I dem 

regleras hur och när samråd ska ske. För dessa principsamråd som upprättats, har de använt 

sig av Lantmäteriets förslag på överenskommelse, (Lantmäteriet, 2010, bilaga 1) med mindre 

justeringar.  

När fastighetsbildningen överensstämmer med den ianspråktagna tomtplatsen eller om det 

finns en beslutad tomtplatsavgränsning, sker normalt sett inget samråd. 

 När fastighetsbildningen inte följer den hävdade tomtplatsen eller tomtplatsavgränsningen, 

samråder de.  

Om en bostadsfastighet inom strandskyddsområde ska utökas, samråder de. 

När fastighetsbildning sker för att tillskapa en bostadsfastighet med möjlighet till veduttag, 

mindre odling eller djurhållning sker normalt sett inget samråd. Den punkten har i några 

kommuner tagits bort från överenskommelsen och bör då falla in under punkten om att 

markanvändning inte förändras och därmed kan samråd undvaras. Dock har några kommuner 

den punkten kvar och då ska det samrådas.  

2.  I Östersunds upprättade principsamråd anges att samråd kan ske antingen muntligt, per e-

post eller skriftligt i brev. Personen i fråga skulle tro att de flesta samråden sker per e-post. 

3. Kontakten har inga exakta uppgifter på hur lång svarstid respektive förrättningslantmätare 

brukar sätta, men den tror att en svarstid på mellan 2-4 veckor är normalt. 

4. Lantmäteriet gör en egen bedömning först. Det är bara i de fall som de känner sig osäkra 

som de samråder med kommunen. Om förrättningslantmätarna direkt bedömer en önskad 

åtgärd som olämplig, ska de ge sökanden möjlighet att jämka sitt yrkande eller, om så inte 

sker, ställa in förrättningen på materiella grunder. Om ärendet ska samrådas får kommunen 

följande underlag: beskrivning av önskad åtgärd, kopia av ansökan, relevant kartmaterial och 

utdrag ur fastighetsregistret. I samrådsskrivelsen ska det framgå tydligt vad det är 

förrättningslantmätaren vill ha svar på, samt en angiven svarstid. 

5. Lantmäteriet ska alltid göra en egen bedömning först.  
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4.2.6 Eskilstuna lantmäterikontor (2 kommuner) 

1. De samråder i huvudsak i alla ärenden när strandskyddsfrågor är aktuella. 

2. Huvudsakligen sker samrådet skriftligen. Det kan ske genom en skrivelse men även via 

mail. 

3. Oftast får de svar inom cirka ett par månader om de inte särskilt påtalar att det är bråttom. I 

vissa fall kan dock hanteringen ta längre tid inom kommunen. 

4. Kommunen ges en beskrivning av omständigheterna och de bifogar en kartskiss. Det 

varierar om de lämnar med en egen bedömning eller inte. 

5. --- 

4.2.7 Karlstad lantmäterikontor (9 kommuner) 

1. Karlstads lantmäterikontor har skrivit överenskommelser med de flesta av kommunerna om 

hur samråd ska göras. De kan se lite olika ut beroende på kommunens önskemål och 

organisation, men huvuddragen är desamma.   

De har normalt inget samråd när den ianspråktagna marken eller en tomtplatsavgränsning 

följs. 

Om de ska avstycka och inte följer den hävdade marken eller tomtplatsavgränsningen, gör de 

först en egen bedömning, dels av påverkan på strandskyddet, men även om det är en bra 

förrättning i övrigt. Om de anser att det påverkar strandskyddsbestämmelserna, men de vill 

genomföra förrättningen, vill de ha en strandskyddsdispens eller ett medgivande enligt 3:2 

FBL. Tycker de att strandskyddsbestämmelserna påverkas för mycket och det inte medför 

tillräckligt stor nytta, säger de nej till förrättningen utan samråd. 

Om en bostadsfastighet inom strandskydd ska utökas gör de samma bedömning som ovan. 

När de ska avstycka en tomt med övrig mark samråder de normalt inte med kommunen om 

den är större än 3 hektar, enligt deras överenskommelser om principsamråd. Är den mindre än 

så men ändå klassas som en så kallad hästfastighet, kan de ha samråd eller begära 3:2-

medgivande, beroende på hur mycket strandskyddet påverkas. 

2. Normalt räcker det med en telefonkontakt eller ett mail med karta som förklarar 

frågeställningen. Om de vet att det är en speciell fråga, till exempel mer kontroversiellt eller 
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känsligt av någon anledning skickar de en mer formell samrådsförfrågan, men det är mindre 

vanligt. I Värmland har de nästan kommit att ersätta samrådet med ett medgivande enligt 3:2. 

3. Det varierar lite beroende på kommun, men enligt deras överenskommelser ska kommunen 

svara inom 3 veckor eller meddela att de behöver mer tid. Dock är kontaktens uppfattning att 

de oftast får svar snabbt. Begär de medgivande enligt 3:2, tar det några månader, eftersom det 

är ett beslut som ska tas av en nämnd. 

4. Karlstads kontor gör alltid en egen bedömning först och tycker de att det är en bra 

fastighetsbildning går de vidare till kommunen. Är det det mer informella samrådet, som de 

oftast har, brukar förrättningslantmätarna maila en karta med en enkel skiss över den tänkta 

åtgärden, om frågan inte kan förklaras på telefon. Behöver de ett medgivande enligt 3:2 

skickar Karlstads kontor en formell skrivelse med ungefär samma innehåll; en beskrivande 

text och en karta. 

5. Karlstads kontor gör inte en mindre omfattande bedömning. Normalt sett gör de en egen 

bedömning innan kontakten med kommunen. De gör bara en mindre prövning om de 

har strandskyddsdispenser och en ansökan som stämmer överens med dispensen. Då gör de en 

förrättning enligt denna, om det inte finns annat som hindrar. 

4.3 Generell sammanställning av svaren 

Nedan följer en generaliserad sammanställning av kontorens svar. Tabell 2 visar i vilka typfall 

samråd sker. Tabell 3 visar samrådsfom och svarstid. Tabell 4 visar om en bedömning görs 

innan samråd. Tabell 5 visar om en mindre omfattande bedömning görs efter att samråd 

genomförts i ett ärende. För de fullständiga svaren, utan generaliseringar, se avsnitt 4.2.  

Eftersom hur bedömningen ska ske inte tas upp i förslaget finns den kolumnen inte i de två 

sista tabellerna som handlar om bedömningen. 
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 Följer tomtplats-

avgränsning/ 

ianspråktagen mark 

Frångår tomtplats-

avgränsning/ 

ianspråktagen mark 

Utökning av 

bostads-

fastighet 

Avstyckning av 

tomt med övrig 

mark 

Förslaget X O O O 

1. ---- ---- ---- ---- 

2. O ---- ---- ---- 

3. O ---- ---- X 

4. ---- ---- ---- ---- 

5. ---- ---- ---- X 

6. O ---- ---- ---- 

7.     

 

 I princip 

allt 

Huvud-

sakligen mail 

Olika Möte Mail/ 

telefon 

Svarstid 

Förslaget O       Kortast möjligt, högst 3 v 

1.   O  O   0-2 v 

2.  O      1-3 v 

3.  2 KM   1 KM   Någon vecka 

4.  O      1 v- 1 månad ibland 

5.  O      2-4 v 

6.  O      Ett par månader, ibland längre 

7.      
 

O Inom 3 v 

 

 

 

  

 Lika Mindre Olika 

1.    

2.   O 

3.  O  

4. O   

5. O   

6.    

7. O   

 Bedömning innan Ibland Ej bedömning innan 

 1.    

2.  O  

3.   O 

4. O   

5. O   

6.  O  

7. O   

Tabell 2. Tabellen visar i vilka typfall de sju kontoren samråder. Det sjunde kontoret använde ofta 
medgivandeprövning enligt FBL 3:2, istället för samråd, och därför är dess svar inte med i tabellen.  
”X” betyder att samråd inte sker, ”O” betyder att det sker och ”----” betyder att kontorets svar är 
samma som förslagets. 

Tabell 3. Tabellen visar de sju kontorens samrådsformer och deras ungefärliga svarstider. ”O” markerar de 
alternativ som stämmer kontorets svar. KM står för kommun/kommuner. 

Tabell 4. Tabellen visar om en bedömning görs, innan 
samråd, hos de sju kontoren. Kontor nummer ett gav 
inget svar på frågan. ”O” visar kontorets svar. 

Tabell 5. Tabellen visar om en mindre omfattande 
bedömning görs, efter att samråd genomförts i ett 
ärende. Två kontor svarade inte på frågan. ”O” visar 
kontorets svar. 
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5. Sammanfattande diskussion runt svaren 

Detta kapitel är uppdelat på fyra avsnitt. Avsnitten handlar om: när samråd ska ske, formen 

för samrådet, om en bedömning ska ske innan samrådet och om lantmäterimyndigheten kan 

göra en mindre omfattande bedömning i ärenden som samråtts med kommunen. 

5.1 Rutiner för när samråd ska ske 

Både fastighetsbildningslagen och förvaltningslagen är ganska tydliga med att det är vid 

behov samråd ska ske. Detta för att som förvaltningslagen säger, kunna handlägga ärendet så 

fort och okomplicerat som det går (FL, SFS 1986:223, 7 §). Detta leder även till en lägre 

kostnad för sakägarna eftersom faktureringen ofta sker efter det antal timmar 

förrättningslantmätaren lagt på ett ärende (Lantmäteriet, u.å.b). Både en lägre kostnad och en 

kortare handläggningstid gynnar sakägarna. Lantmäterimyndigheten måste därför göra en 

avvägning av om säkerheten i beslutet skulle äventyras av att inte samråda. Att ett samråd 

genomförts kan även leda till att ärendet blir avklarat mycket fortare än om det inte skulle ha 

samråtts. Detta eftersom ett eventuellt överklagande därmed kanske kan undvikas. Därför är 

det en svår avvägning, att bestämma när samråd bör ske eller inte.  

För att underlätta i avvägningen, om samråd bör ske eller inte, är rutiner om samråd till hjälp. 

Både Umeå, Göteborg, Östersund och Karlstads kontor kunde berätta att de hade gjort 

överenskommelser med sina kommuner, om när samråd ska ske och vad för underlag 

kommunerna ska få till samrådet. Umeå och Göteborg skickade även med var sitt exempel på 

en överenskommelse med en av deras kommuner. Dessa överenskommelser stämde med 

projektet Enhetligt arbetssätts förslag till överenskommelse. Frånsett att Göteborgs exempel 

hade ett sista avsnitt tillagt om vem samråd ska skickas till och vart ett antal andra ärenden 

ska skickas, mellan just denna kommun och Lantmäteriet. Göteborgs exempel skiljde sig även 

en aning på hur kontakt ska ske (se nedan) och att en extra punkt lagts till om när samråd 

behövs inom detaljplanelagt område. Dessutom hade en extra punkt lagts till, om att samråd 

behövs när huvudbyggnaden det planeras att bildas en bostadsfastighet runt, är i dåligt skick 

(Lantmäteriet, 2012, bilaga 3).  

Två kontor (Umeå och Linköping) samråder i enlighet med förslaget på överenskommelse. Ett 

kontor (Göteborg) svarade att de samråder trots att en dispens med tomtplatsavgränsning eller 

ianspråktagen mark följs.  Dock säger deras överenskommelse att samråd kan undvaras i 

dessa situationer. Ett kontor (Bollnäs) samråder även det, trots att en dispens med 
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tomtplatsavgränsning eller ianspråktagen mark följs. Samma kontor samråder normalt inte när 

det gäller så kallade hästfastigheter, vilket enligt förslaget på överenskommelse behövs. 

Ytterligare ett kontor (Östersund) undviker samråd när det gäller bildandet av så kallade 

hästfastigheter. Ett kontor (Eskilstuna) samråder i regel i alla strandskyddsärenden, alltså trots 

att en dispens med tomtplatsavgränsning eller ianspråktagen mark följs. Ett kontor (Karlstad) 

verkar inte nyttja samråd särskilt mycket. Men de verkar följa förslaget om överenskommelse, 

förutom att samråd inte sker som regel, när en tomtplatsavgränsning inte följs, en 

bostadsfastighet utökas eller när så kallade hästfastigheter på över tre hektar bildas. 

5.1.1 Dispens med tomtplatsavgränsning följs 

När en dispens med tomtplatsavgränsning följs, har strandskyddssyftena redan beaktats och 

ett beslut om lämplig utformning på tomten har tagits. Därför kan det anses onödigt att ha som 

princip att samråda, även i de fallen, såsom tre kontor verkade ha. Enligt handledningen för 

samråd får Lantmäteriet endast samråda när det är nödvändigt (Lantmäteriet, 2010). Därför 

anser jag, att det är bra att ha som princip, att samråd kan undvaras i de fallen.  

5.1.2 Lagligen ianspråktagen mark följs 

När lagligen ianspråktagen mark följs vid en avstyckning, kan det vara svårare att uppskatta 

var fastighetsgränserna bör bildas. Därför kan samrådsbehovet vara större. Men 

fastighetsbildningen ska inte medföra en ändrad markanvändning och därför är det ingen 

större risk att syftena påverkas mer av åtgärden. Därför bör det även här vara bra att ha som 

princip att samråd kan undvikas.  

5.1.3 Tomtplatsavgänsning eller ianspråktagen mark följs inte 

När tomtplatsavgränsning eller ianspråktagen mark inte följs, anser jag att det däremot är 

lämpligt att samråda. Detta eftersom risken finns att fastighetsbildningen leder till ett 

privatiserande av en större yta, vilket därmed skulle motverka syftet med strandskyddet.  

5.1.4 Utökning av en bostadsfastighet 

När en bostadsfastighet ska utökas, inom strandskydd, finns en risk att strandskyddssyftena 

motverkas. Detta eftersom risken finns att mer mark tas i anspråk ”i smyg”. Denna risk verkar 

alla undersökta kontor se, eftersom alla svarade att samråd sker i detta fall. Därför är det 

lämpligt att ha som regel att samråda när bostadsfastigheter ska utökas.  
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5.1.5 Avstyckning av en tomt med övrig mark 

När en tomt med övrig mark (befintliga bostadsfastigheter med kombinerat ändamål för 

skogsbruk, odling eller djurhållning eller så kallade hästfastigheter) ska avstyckas var det två 

kontor av de sju som inte hade som regel att samråda. Eftersom det även här finns en risk att 

mer mark tas i anspråk ”i smyg”, trots att det antecknas vilken mark som används eller får 

användas till tomt i förrättningshandlingarna, bör samråd ske även i detta fall.  

5.1.6 Enhetligt arbetssätt 

De rutiner jag anser är lämpligast, i avsnitt 5.1.1 till 5.1.5, överensstämmer med när samråd 

bör ske enligt Lantmäteriets förslag på överenskommelse. Att handboken Enhetligt arbetssätts 

förslag på överenskommelse inte följs fullt ut, är ett val kontoren gör, de har friheten att 

anpassa rutinerna efter det sätt de tycker passar bäst, enligt handboken. Kravet från 

handledningen, var på att överenskommelser om rutiner för samråd skulle göras, inte att de 

måste se ut just som förslaget (Lantmäteriet, 2010). 

Men att ha så enhetliga samrådsrutiner som möjligt, inom hela Lantmäteriet, bör eftersträvas, 

för att myndighetens arbete ska bli så rättssäkert och rättvist som möjligt. Hur ett ärende 

behandlas ska inte bero på var sakägaren är bosatt. Alltså är projektet Enhetligt arbetssätt ett 

bra initiativ, med bra förslag om rutiner för när samråd ska ske. Däremot skulle förslaget och 

respektive lantmäterikontors överenskommelser kanske behöva få mer uppmärksamhet så att 

de efterlevs mer. 

5.2 Formen för samråd  

Av de sju kontoren svarade Göteborg, Linköping, Östersund och Eskilstuna att kontakt 

huvudsakligen sker genom e-post eller så kan deras svar tolkas på så sätt. Göteborgs exempel 

säger exempelvis att ”Kontakt tas antingen huvudsakligen [sic] via e-post med berörd 

tjänsteman. Samrådet kan även ske muntligen alt. skriftligen via brev.” (Lantmäteriet, 2012, 

bilaga 3, s. 2). Det verkar troligt att kontakt huvudsakligen ska ske via e-post i Göteborgs 

exempel. Umeå svarade att det var olika hur kontakt skedde, men de övriga svaren kan tolkas 

som att möte var utgångspunkten, alltså dras slutsatsen att möten är Umeås normalfall. 

Bollnäs kontakt skedde huvudsakligen genom e-post, i två kommuner, och genom möte, i en 

kommun. Karlstads normala kontakt skedde även den via e-post, eller genom telefon.  
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Det verkar vanligtvis ta ungefär samma tid, ungefär en till tre veckor, att få ett samrådssvar i 

de olika länen. Undantagen verkar vara Umeå, som ofta får svar direkt på mötet eller upp till 

två veckor om det tas till nämnden, och Eskilstuna som får svar inom ungefär ett par månader 

och ibland längre tid. Ett kontor har alltså i normalfallet en kortare svarstid och ett har en 

längre svarstid.  

I Lantmäteriets Handbok för enhetligt arbetssätt (Lantmäteriet, 2010) står att en kort svarstid 

eftersträvas, men att en svarstid på tre veckor rekommenderas. Denna rekommendation verkar 

alltså följas ganska bra.  

När det gäller Umeås svar direkt på mötet, måste det tas i beaktande att när samråd sker 

genom regelbundna möten måste ändå många ärenden, som inte råkar vara samrådsklara just 

när det är dags för det månadsvisa mötet, vänta kanske upp till fyra veckor. Därmed är det 

möjligt att även Umeå har ungefär samma väntetid för ärendena. En skillnad skulle kunna 

vara att de andra kontorens kommuner kan bedöma ärendena under dessa veckor, åtminstone 

under en längre tid, än vad Umeås variant ger rum för. Där ligger ärendena förmodligen 

endast i väntan på mötet. Dock ska nämnas att Umeå även nämner telefon och e-post som 

kontaktsätt och detta kan förmodligen komplettera mötena.  

Möten kan vara en viktig del i att effektivisera samrådsprocessen. De ger en möjlighet till en 

starkare koppling och gemensamhet mellan myndigheterna, som kan leda till ett effektivare 

samarbete, ett kunskapsutbyte och en förståelse för de kommunala tjänstemännens arbete. 

Detta är en viktig del i att förstå hela ärendets handläggning och omfattningen av den 

kommunala bedömning som förmodligen tas upp som en grund i förrättningslantmätarens 

beslut. Möten ger även bättre förutsättningar för lantmäteriet att ge kommunen en uttrycksfull 

beskrivning av ärendets förutsättningar. 

Däremot kan en konversation via e-post vara säkrare på så sätt att det är en mindre risk att 

missförstå svaret från kommunen. Vid ett möte kan kommun och lantmäterimyndighet 

missförstå varandra och därför vara oense om vad som egentligen framkom genom samrådet 

(se till exempel rättsfallet MÖD 2012:55).  

Ett samrådsförfarande som har kontakt via e-post som grund, verkar därför lämpligast. Dock 

kan något möte varannan månad eller så, vara lämpligt för kunskapsutbyte, uppdatering och 

andra ämnen som gynnas av ett verkligt möte. Eftersom förrättningslantmätaren ska välja den 

sorts samråd som är snabbast, utan att rättsäkerheten äventyras, kan det i vissa mycket 
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okomplicerade fall, där risken att missförstå varandra är liten, kompletteras med ett 

telefonsamråd.  

5.3 Bedömning innan samråd 

Av de sex kontor som svarade på om de gör en bedömning innan samrådet gjorde Östersund, 

Linköping och Karlstad en bedömning innan. Göteborg och Eskilstuna gjorde en bedömning 

innan samrådet ibland och Bollnäskontakten hade för vana att inte göra en bedömning innan 

samrådet.  

Att Lantmäteriet gör en bedömning innan samråd kanske kan leda till att vissa ärenden 

genomförs genom Lantmäteriets motivering. Det gör även att sökanden får en möjlighet att 

jämka yrkanden som går emot strandskyddssyftena, så att fastighetsbildningen inte klart går 

emot dem.  

Dock kan en förbedömning leda till onödigt arbete, eftersom kommunen borde vara den mest 

insatta parten med tanke på att det är de som behandlar de flesta 

strandskyddsdispensprövningarna. Därför skulle det förmodligen spara arbete för 

Lantmäteriet om de inte gjorde en förbedömning. Som Bollnäskontakten påpekade undviks 

onödigt arbete om bedömningen endast görs efter att kommunen sagt ja till en åtgärd.  

Det lämpligaste verkar vara att förrättningslantmätaren gör en kort bedömning innan samrådet 

och därmed kan motivera hur de bedömer det hela. På så sätt blir inte arbetsbördan allt för 

stor och samtidigt kommer beslutet ha sin grund i två bedömningar, som kanske kan bidra till 

att få mer enhetliga och mer beprövade beslut. Kommunen kommer först få del av 

förrättningslantmätarens första bedömning och denne får sedan del av kommunens 

bedömning, varpå det slutliga beslutet tas av förrättningslantmätaren. Det blir ett välbeprövat 

beslut, som ändå kan sluta med endast en kort bedömning från förrättningslantmätarens sida, i 

de fall det blir ett nej från kommunen.  

5.4 Om en mindre bedömning kan göras i ärenden som samråtts 

Fem kontor svarade på om de gör en mindre omfattande bedömning när samråd skett i ett 

ärende. Ett kontor (Bollnäs) svarade att deras bedömning i ett ärende det samråds om inte 

behöver vara lika omfattande. Tre kontor (Linköping, Östersund och Karlstad) verkar ändå 

göra lika omfattande bedömningar. Ett kontor (Göteborg) svarade att det är olika om en 

mindre bedömning görs eller inte, men att de ofta gör en egen bedömning fast de egentligen 
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inte behöver det, och att i tveksamma fall är det bättre att lämna hela bedömningen till 

kommunen. 

Eftersom kommunen är de som tar ställning till dispenser så borde de vara väldigt insatta i hur 

strandskyddssyftena påverkas. Därför kanske det är bättre om det endast är kommunen som 

gör en bedömning i de fall som ska samrådas. Men det blir ett extra välgrundat beslut när det 

dubbelprövas, vilket kan anses lämpligt när det handlar om ett så viktigt skydd, som 

strandskydd. Så den korta bedömningen innan samrådet, bör i de fall det inte blir ett nej från 

kommunen, följas av en fortsatt bedömning hos förrättningslantmätaren. Detta eftersom det är 

viktigt att stor hänsyn tas till strandskyddsreglerna.  
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6. Slutsatser om lämpliga rutiner 

Det tillvägagångssätt jag anser är det lämpligaste, när det gäller i vilka fall samråd bör ske 

gällande strandskyddsområden, stämmer överens med vad som anges i Lantmäteriets förslag 

på överenskommelse om detta. Dock följer inte alla kontor Handboken för enhetligt 

arbetssätts förslag på överenskommelse (Lantmäteriet, 2010, bilaga 1) och de har inte samma 

kontaktrutiner eller bedömningsvanor. 

Jag anser att projektet Enhetligt arbetssätt är ett bra initiativ med bra förslag om rutiner för 

när samråd ska ske. Däremot skulle förslaget och respektive lantmäterikontors 

överenskommelser kanske behöva få mer uppmärksamhet, så att de efterlevs mer och blir så 

lika som möjligt. 

Lantmäteriets Handbok för enhetligt arbetssätts rekommendation om en svarstid på upp till 

tre veckor verkar följas ganska bra.  

Rörande formen för samrådet verkar det lämpligast att ha kontakt via e-post som grund, 

kompletterat med något möte, varannan månad ungefär. Detta kan i vissa mycket 

okomplicerade fall, där risken att missförstå varandra är liten, kompletteras med ett 

telefonsamråd. 

Det lämpligaste verkar vara att förrättningslantmätaren gör en kort bedömning innan 

samrådet. Den korta bedömningen bör i de fall det inte blir ett nej från kommunen, följas av 

en fortsatt bedömning, hos förrättningslantmätaren.  
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BILAGA 1, Projektet Enhetligt arbetssätts förslag på överenskommelse 

ÖVERENSKOMMELSE     20XX- 

 Dnr  

 

Överenskommelse om principsamråd med 
byggnadsnämnden 

Lantmäteriet ska vid behov samråda med de myndigheter som 

berörs av ett förrättningsärende. En av dessa är 

byggnadsnämnden. Hur samrådet ska ske finns det inga 

särskilda bestämmelser för. Det är därför viktigt att 

Lantmäteriet och kommunens byggnadsnämnd kommer överens 

om hur och när kontakt tas i ett förrättningsärende.  

Vid samråd avgörs inte tillståndsfrågor som exempelvis gäller 

strandskydd eller förvärv. Dessa frågor ska handläggas i 

särskild ordning.   

I en överenskommelse som denna kan även andra frågor 

behandlas som hur underrättelse ska ske samt hantering av 

godkännande av förrättning före överklagandetidens utgång. 

För att klarlägga samrådsrutinerna och för att koncentrera 

samråd till de ärenden som kräver mer ingående diskussioner, 

har Lantmäteriet och byggnadsnämnden i XXX kommun träffat 

denna överenskommelse om principsamråd.  

Lantmäteriets roll och ansvar 

Vid handläggningen av en lantmäteriförrättning har 

förrättningslantmätaren skyldighet att utreda förutsättningarna 

för den åtgärd som yrkas. Vid behov ska samråd ske med 

myndigheter vilkas intresseområden berörs av en 

förrättningsåtgärd. 

Efter det att utredning, överläggningar med sakägare och 

samråd har skett gör förrättningslantmätaren den slutliga 

avvägningen mellan olika intressen och fattar beslut. 

Byggnadsnämndens roll och ansvar 

Byggnadsnämnden är den myndighet som med stöd av plan- 

och bygglagen ska fatta beslut om planer och lov. Den ska 

verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och 

landskapsmiljö. Det innebär att byggnadsnämnden har ett 

ansvar för att områden planeras på ett lämpligt sätt och att den 

ska bevaka att hus planeras och byggs så att de fungerar vad 

gäller exempelvis hälsoskydd, tillfarter, vatten och avlopp.  



 

 

Underlag vid samråd 

Samrådet genomförs på förrättningslantmätarens initiativ. 

Kontakt tas antingen muntligen eller via e-post med berörd 

tjänsteman. Samrådet kan även ske skriftligen via brev.  

Nedan anges vad som alltid ska ingå i ett underlag vid ett 

samråd:  

 Yrkanden som framställs i ansökan. 

 Ändamålet med förrättningsåtgärden. 

 Kartutdrag från registerkarta.  

 Vad förrättningslantmätaren vill ha svar på. 

 Svarstid. 

 

Följande kan behövas i det enskilda fallet: 

 Sökande, sakägare. 

 Faktiska förhållanden på marken av betydelse för 

ärendet t.ex. ortofoto, fotografier. 

 Utdrag ur fastighetsregistret. 

 Kopior av eller utdrag ur detaljplan och/eller 

fastighetsplan. 

 Bygglov, tillstånd och dispenser som finns. 

 

Förrättningsåtgärder inom detaljplanelagt område 

Samråd behövs inte: 

 Då detaljplanens genomförandetid löper och 

fastighetsbildningen stämmer överens med planen. 

 Då detaljplanens genomförandetid har löpt ut och 

fastighetsbildningen stämmer överens med planen. I 

detta fall är det viktigt att man vet att en planändring 

inte är på gång. 

 

Samråd behövs: 

 Då fastighetsbildningen avviker från detaljplanen. 

Samtliga fall av avvikelse från planen, oavsett 

avvikelsens omfattning, ska samrådas.  

 Om förrättningslantmätaren befarar att 

fastighetsbildningen motverkar strandskyddets syften. 

 

Vid osäkerhet i ett enskilt fall ska en bedömning göras om 

samråd behövs.  

 



 

 

Förrättningsåtgärder utanför detaljplanelagt område 

Samråd behövs inte: 

 Vid upphävande av onyttiga servitut. 

 Då fastighetsbildningen överensstämmer med positivt 

förhandsbesked eller bygglov som inte är äldre än två år.  

 Vid fastighetsbildning för jord- och skogsbruksändamål. 

 

Samråd kan undvaras: 

 Vid anläggningsförrättning som inte leder till ändrad 

mark- eller vattenanvändning. Exempel: Befintlig väg 

inrättas som gemensamhetsanläggning eller 

gemensamhetsanläggning omprövas. 

 Vid ledningsförrättning för befintliga ledningar eller nya 

ledningar vars sträckning har fått koncession. 

 Vid fastighetsbildning som inte förändrar pågående 

markanvändning.  

 Vid fastighetsbildning som rör dispenspliktiga 

anläggningar inom ett område som omfattas av 

strandskyddsbestämmelser och där ett lagakraftvunnet 

dispensbeslut finns. En beslutad tomtplatsavgränsning 

bör då vara redovisad i dispensbeslutet. 

 

Samråd behövs: 

 Vid fastighetsbildning som sker för ändamål som innebär 

ändrad användning av byggnader, exempelvis då 

sökanden avser att använda ett befintligt uthus för 

industri, verkstad eller lagerändamål. Förändrad 

användning är också bygglovpliktig. 

 Vid bildande av eller utvidgning av bostadsfastigheter 

inom strandskyddsområde där det inte finns medgivande 

om undantag enligt 3 kap. 2 § FBL eller dispens enligt 7 

kap.18 § MB. 

 Om en ”hästfastighet” bildas inom strandskyddsområde, 

dvs. där bostadsändamålet ska kombineras med odling 

eller djurhållning och arealen inte överstiger xx ha. 

 Vid anläggnings- eller ledningsförrättningar som berör 

strandskyddsområden och som medför att vägar, parke-

ringsplatser och båtplatser anläggs eller ledningar grävs 

eller muddras ner. 

 Då bifogat bygglov eller förhandsbesked om bygglov är 

äldre än två år och byggnadsarbete inte påbörjats. 

 Vid fastighetsbildning där ändamålet är exploatering och 

någon annan än kommunen är markägare. 



 

 

 

 

Vid osäkerhet i ett enskilt fall ska en bedömning göras om 

samråd behövs.  

Att hänskjuta prövningen  

Om kommunens byggnadsnämnd vid samråd ifrågasätter en 

lantmäteriåtgärd utifrån planmässiga bedömningar (3 kap. 3 § 

FBL, 10 § AL och 9 § LL) ska förrättningslantmätaren hänskjuta 

prövningen av ett förrättningsärende till kommunens 

byggnadsnämnd. Hänskjuts prövningen av ett 

förrättningsärende till byggnadsnämnden är det också nämnden 

som fäller ett avgörande. Beslutet är alltså bindande för 

förrättningslantmätaren. 

 

Förrättningslantmätaren ska hänskjuta ett ärende enligt 4 kap. 

25 a § FBL, 23 § AL eller 21 § LL skriftligt. Byggnadsnämndens 

beslut kan av sakägaren överklagas till länsstyrelsen. En 

ledningsrättsfråga ska inte hänskjutas till byggnadsnämnden för 

prövning enligt 21 § LL om ledningens sträckning har fastställts 

av en koncessionsmyndighet. 

 

Det är byggnadsnämndens ansvar att meddela sitt beslut till 

berörda sakägare. En kopia på beslutet ska snarast översändas 

till Lantmäteriet. Om byggnadsnämnden eller en högre instans 

har vägrat lämna medgivande till fastighetsbildningen eller gjort 

den beroende av villkor ska förrättningslantmätaren snarast 

meddela sakägaren detta efter det att beslutet har vunnit laga 

kraft. 

Hänskjuta prövningen enligt 4 kap. 25 a § FBL  

Att hänskjuta prövningen i ett fastighetsbildningsärende enligt 4 

kap. 25 a § FBL kan endast bli aktuellt då det finns ett yrkande 

om en åtgärd som innebär fastighetsbildning för ny eller 

befintlig bebyggelse, som berör markområden som inte 

omfattas av detaljplan samt att byggnadsnämnden vid samråd 

enligt 4 kap. 25 § FBL framhåller att åtgärden skulle försvåra 

områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig 

bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. 

Innan hänskjutning sker ska förrättningslantmätaren ha kommit 

fram till att lämplighetsvillkoret enligt 3 kap. 1 § FBL är uppfyllt. 

  



 

 

 

 

 

Schematisk bild över hur beslutsprocessen ser ut vid samråd 

med kommunens byggnadsnämnd vid fastighetsbildning för ny 

eller befintlig bebyggelse som inte omfattas av detaljplan. 

 

Hänskjuta prövningen enligt 23 § AL 

Att hänskjuta prövningen i ett anläggningsärende kan bli 

aktuellt först då byggnadsnämnden vid samråd enligt 21 § AL 

anser att inrättandet av en gemensamhetsanläggning skulle 

innebära olägenhet av någon betydelse ur allmänt intresse 

och/eller försvåra områdets ändamålsenliga användning, 

föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig 

planläggning av området. Innan hänskjutning sker ska 

förrättningslantmätaren ha kommit fram till att det från andra 

synpunkter än det nyss nämnda finns förutsättningar för att 

inrätta gemensamhetsanläggningen. Byggnadsnämndens 

prövning blir därmed helt avgörande för om ett 

anläggningsbeslut ska meddelas eller inte.  

 

 

JA NEJ 

Beslut LM Prövningen hänskjuts till byggnads-

nämnden enligt 4 kap. 25 a § FBL.  

Byggnadsnämnden fattar beslut och 

underrättar sakägarna. Beslutet kan 

överklagas till länsstyrelsen och därefter 

regeringen. 

Ifrågasätts tillåtligheten enligt 3 

kap. 3 § FBL vid samråd av 

byggnadsnämnden? 



 

 

Hänskjuta prövningen enligt 21 § LL 

Att hänskjuta prövningen i ett ledningsrättsärende kan bli 

aktuellt först då byggnadsnämnden vid samråd enligt 19 § LL 

anser att upplåtelsen skulle innebära olägenhet av någon 

betydelse ur allmänt intresse och/eller försvåra områdets 

ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller 

motverka lämplig planläggning av området. Innan hänskjutning 

sker ska förrättningslantmätaren ha kommit fram till att det 

från andra synpunkter än det nyss nämnda finns förutsättningar 

för att upplåta ledningsrätt. Byggnadsnämndens prövning blir 

därmed helt avgörande för om ledningsrätt ska beviljas eller 

inte. 

  

En ledningsrättsfråga ska inte hänskjutas till byggnadsnämnden 

för prövning enligt 21 § LL om ledningens sträckning har 

fastställts av en koncessionsmyndighet. 

 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav 

parterna har tagit var sitt. 

 

 

Datum:__________ Datum:____________ 

 

________________ 

 

_________________ 

Underskrift Underskrift 

 

___________ 

 

____________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Byggnadsnämnden 

i xxxx kommun 

Lantmäteriet 

 

  



 

 

BILAGA 2, Umeås exempel 

ÖVERENSKOMMELSE 2011-09-

02 

Överenskommelse om principsamråd 

med byggnadsnämnden 

Lantmäteriet ska vid behov samråda med de myndigheter som berörs av 

ett förrättningsärende. En av dessa är byggnadsnämnden. Hur samrådet 

ska ske finns det inga särskilda bestämmelser för. Det är därför viktigt 

att Lantmäteriet och kommunens byggnadsnämnd kommer överens om 

hur och när kontakt tas i ett förrättningsärende. 

Vid samråd avgörs inte tillståndsfrågor som exempelvis gäller strand-

skydd eller förvärv. Dessa frågor ska handläggas i särskild ordning.  

I en överenskommelse som denna kan även andra frågor behandlas som 

hur underrättelse ska ske samt hantering av godkännande av förrättning 

före överklagandetidens utgång. 

För att klarlägga samrådsrutinerna och för att koncentrera samråd till de 

ärenden som kräver mer ingående diskussioner, har Lantmäteriet och 

byggnadsnämnden i Umeå kommun träffat denna överenskommelse om 

principsamråd. 

Lantmäteriets roll och ansvar 

Vid handläggningen av en lantmäteriförrättning har förrättnings-

lantmätaren skyldighet att utreda förutsättningarna för den åtgärd som 

yrkas. Vid behov ska samråd ske med myndigheter vilkas intresse-

områden berörs av en förrättningsåtgärd. 

Efter det att utredning, överläggningar med sakägare och samråd har 

skett gör förrättningslantmätaren den slutliga avvägningen mellan olika 

intressen och fattar beslut. 

Byggnadsnämndens roll och ansvar 

Byggnadsnämnden är den myndighet som med stöd av plan- och 

bygglagen ska fatta beslut om planer och lov. Den ska verka för en god 

byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Det innebär att 

byggnadsnämnden har ett ansvar för att områden planeras på ett 

lämpligt sätt och att den ska bevaka att hus planeras och byggs så att 



 

 

de fungerar vad gäller exempelvis hälsoskydd, tillfarter, vatten och 

avlopp. 

Underlag vid samråd 

Samrådet genomförs på förrättningslantmätarens initiativ. Kontakt tas 

antingen muntligen eller via e-post med berörd tjänsteman. Samrådet 

kan även ske skriftligen via brev. 

Nedan anges vad som alltid ska ingå i ett underlag vid ett samråd: 

         Yrkanden som framställs i ansökan. 

         Ändamålet med förrättningsåtgärden. 

         Kartutdrag från registerkarta. 

         Vad förrättningslantmätaren vill ha svar på. 

         Svarstid. 

Följande kan behövas i det enskilda fallet: 

         Sökande, sakägare. 

         Faktiska förhållanden på marken av betydelse för ärendet t.ex. 

ortofoto, fotografier. 

         Utdrag ur fastighetsregistret. 

         Kopior av eller utdrag ur detaljplan och/eller fastighetsplan. 

         Bygglov, förhandsbesked, tillstånd och dispenser som finns. 

 

Förrättningsåtgärder inom detaljplanelagt område 

Samråd behövs inte:  

 Då detaljplanens genomförandetid löper och fastighetsbildningen 

stämmer överens med planen. 
 Då detaljplanens genomförandetid har löpt ut och 

fastighetsbildningen stämmer överens med planen. I detta fall är 

det viktigt att man vet att en planändring inte är på gång. 

 

Samråd behövs: 

 Då fastighetsbildningen avviker från detaljplanen. Samtliga fall av 

avvikelse från planen, oavsett avvikelsens omfattning, ska 

samrådas. 
 Om förrättningslantmätaren befarar att fastighetsbildningen 

motverkar strandskyddets syften. 

 



 

 

Vid osäkerhet i ett enskilt fall ska en bedömning göras om samråd 

behövs. 

Förrättningsåtgärder utanför detaljplanelagt område 

Samråd behövs inte: 

 Vid upphävande av onyttiga servitut. 

 Då fastighetsbildningen överensstämmer med positivt 

förhandsbesked eller bygglov som inte är äldre än två år. 

 Vid fastighetsbildning för jord- och skogsbruksändamål. 

Samråd kan undvaras: 

 Vid anläggningsförrättning som inte leder till ändrad mark- eller 

vattenanvändning. Exempel: Befintlig väg inrättas som 

gemensamhetsanläggning eller gemensamhetsanläggning 

omprövas. 

 Vid ledningsförrättning för befintliga ledningar eller nya ledningar 

vars sträckning har fått koncession. 

 Vid fastighetsbildning som inte förändrar pågående mark-

användning. 

 Vid fastighetsbildning som rör dispenspliktiga anläggningar inom 

ett område som omfattas av strandskyddsbestämmelser och där 

ett lagakraftvunnet dispensbeslut finns. En beslutad tomtplats-

avgränsning bör då vara redovisad i dispensbeslutet. 

Samråd behövs: 

 Vid fastighetsbildning som sker för ändamål som innebär ändrad 

användning av byggnader, exempelvis då sökanden avser att 

använda ett befintligt uthus för industri, verkstad eller lager-

ändamål. Förändrad användning är också bygglovpliktig. 

 Vid bildande av eller utvidgning av bostadsfastigheter inom 

strandskyddsområde där det inte finns medgivande om undantag 

enligt 3 kap. 2 §FBL eller dispens enligt 7 kap.18 § MB. 

 Om en ”hästfastighet” bildas inom strandskyddsområde, dvs. där 

bostadsändamålet ska kombineras med odling eller djurhållning. 

 Vid anläggnings- eller ledningsförrättningar som berör strand-

skyddsområden och som medför att vägar, parkeringsplatser och 

båtplatser anläggs eller ledningar grävs eller muddras ner. 

 Då bifogat bygglov eller förhandsbesked om bygglov är äldre än 

två år och byggnadsarbete inte påbörjats. 

 Vid fastighetsbildning där ändamålet är exploatering och någon 

annan än kommunen är markägare. 



 

 

 

 

Vid osäkerhet i ett enskilt fall ska en bedömning göras om samråd 

behövs. 

Att hänskjuta prövningen 

Om kommunens byggnadsnämnd vid samråd ifrågasätter en lantmäteri-

åtgärd utifrån planmässiga bedömningar (3 kap. 3 § FBL, 10 § AL och 9 

§ LL) ska förrättningslantmätaren hänskjuta prövningen av ett 

förrättningsärende till kommunens byggnadsnämnd. Hänskjuts 

prövningen av ett förrättningsärende till byggnadsnämnden är det också 

nämnden som fäller ett avgörande. Beslutet är alltså bindande för 

förrättningslantmätaren. 

Förrättningslantmätaren ska hänskjuta ett ärende enligt 4 kap. 25 a § 

FBL, 23 § AL eller 21 § LL skriftligt. Byggnadsnämndens beslut kan av 

sakägaren överklagas till länsstyrelsen. En ledningsrättsfråga ska inte 

hänskjutas till byggnadsnämnden för prövning enligt 21 § LL om 

ledningens sträckning har fastställts av en koncessionsmyndighet. 

Det är byggnadsnämndens ansvar att meddela sitt beslut till berörda 

sakägare. En kopia på beslutet ska snarast översändas till Lantmäteriet. 

Om byggnadsnämnden eller en högre instans har vägrat lämna 

medgivande till fastighetsbildningen eller gjort den beroende av villkor 

ska förrättningslantmätaren snarast meddela sakägaren detta efter det 

att beslutet har vunnit laga kraft. 

Hänskjuta prövningen enligt 4 kap. 25 a § FBL 

Att hänskjuta prövningen i ett fastighetsbildningsärende enligt 4 kap. 25 

a § FBL kan endast bli aktuellt då det finns ett yrkande om en åtgärd 

som innebär fastighetsbildning för ny eller befintlig bebyggelse, som 

berör markområden som inte omfattas av detaljplan samt att 

byggnadsnämnden vid samråd enligt 4 kap. 25 § FBL framhåller att 

åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning, 

föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 

området. Innan hänskjutning sker ska förrättningslantmätaren ha 

kommit fram till att lämplighetsvillkoret enligt 3 kap. 1 § FBL är uppfyllt. 



 

 

  

 

Schematisk bild över hur beslutsprocessen ser ut vid samråd med 

kommunens byggnadsnämnd vid fastighetsbildning för ny eller befintlig 

bebyggelse som inte omfattas av detaljplan. 

Hänskjuta prövningen enligt 23 § AL 

Att hänskjuta prövningen i ett anläggningsärende kan bli aktuellt först 

då byggnadsnämnden vid samråd enligt 21 § AL anser att inrättandet av 

en gemensamhetsanläggning skulle innebära olägenhet av någon 

betydelse ur allmänt intresse och/eller försvåra områdets ändamåls-

enliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka 

lämplig planläggning av området. Innan hänskjutning sker ska 

förrättningslantmätaren ha kommit fram till att det från andra 

synpunkter än det nyss nämnda finns förutsättningar för att inrätta 

gemensamhetsanläggningen. Byggnadsnämndens prövning blir därmed 

helt avgörande för om ett anläggningsbeslut ska meddelas eller inte. 

Hänskjuta prövningen enligt 21 § LL 

Att hänskjuta prövningen i ett ledningsrättsärende kan bli aktuellt först 

då byggnadsnämnden vid samråd enligt 19 § LL anser att upplåtelsen 

skulle innebära olägenhet av någon betydelse ur allmänt intresse 

och/eller försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda 

olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av området. 

JA NEJ 

Beslut LM Prövningen hänskjuts till byggnads-

nämnden enligt 4 kap. 25 a § FBL.  

Byggnadsnämnden fattar beslut och 

underrättar sakägarna. Beslutet kan 

överklagas till länsstyrelsen och därefter 

regeringen. 

Ifrågasätts tillåtligheten enligt 3 

kap. 3 § FBL vid samråd av 

byggnadsnämnden? 



 

 

Innan hänskjutning sker ska förrättningslantmätaren ha kommit fram till 

att det från andra synpunkter än det nyss nämnda finns förutsättningar 

för att upplåta ledningsrätt. Byggnadsnämndens prövning blir därmed 

helt avgörande för om ledningsrätt ska beviljas eller inte. 

  

En ledningsrättsfråga ska inte hänskjutas till byggnadsnämnden för 

prövning enligt 21 § LL om ledningens sträckning har fastställts av en 

koncessionsmyndighet. 

  

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna 

har tagit var sitt. 

  

  

Datum:_________________ Datum:___________________ 

  

_______________________ 

  

________________________ 

Underskrift Underskrift 

  

____________________ 

  

________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Byggnadsnämnden i Umeå 

kommun 
Lantmäteriet 

  

 



 

 

BILAGA 3, Göteborgs exempel 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BILAGA 4, samrådsfrågorna 

 

1. Har ni någon överenskommelse med kommunen om hur och när samråd sker?  

Alternativt hur brukar ni göra på kontoret? 

         När den ianspråktagna marken eller en tomtplatsavgränsning följs vid en avstyckning? 

         Om ni ska avstycka och inte följer den hävdade marken eller tomtplatsavgränsningen? 

         Om en bostadsfastighet inom strandskydd ska utökas? 

         När ni ska avstycka en tomt med övrig mark?  

2. Hur fungerar samråden praktiskt sett, skickas eller mailas papper över om ärendet 

eller sker samrådet genom ett möte? 

3. Hur lång tid tar det tills ni får ett svar ungefär? Om ni har möten, hur ofta har ni 

det? 

4. Vad får kommunen för underlag från Lantmäteriet? Gör ni en egen bedömning 

först? 

5. Gör ni en mindre omfattande bedömning med tanke på att ärendet redan bedömts 

av kommunen? 

 

 


