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i 

 

Förord 

Land Administration Domain Model, LADM, hade jag inte känt till om jag inte mött 

tekn. dr Jesper Paasch. Det var i samtal med honom som ämnet kom på tal och mitt 

intresse väcktes för att undersöka hur LADM kan fungera i en svensk kontext. 

 

Studien av LADM har varit både utmanande och berikande för min utveckling inom 

fastighetsrätt och detaljplanering. Det har givit mig en djupare insikt om 

standardiseringar vid hantering av fastighetsinformation och att det finns en komplexitet 

vid klassificering. Jag har även fått en förståelse att behovet av standardisering är en 

internationell fråga som berör många länder där forskning kring just LADM pågår i en 

del av dem, vilket gör den här studien aktuell. 

 

Vid avgränsningen av denna studie har samhällsbyggnad vid Gävle kommun bidragit 

med sakkunskaper. Tack till er som bidrog att studien kunde avgränsas till ett 

representativt område för Gävle. 

 

Vidare vill jag rikta ett särskilt tack till min handledare tekn. dr Jesper Paasch som 

introducerade mig till ämnet och sedan väglett mig under studiens gång. Hans aldrig 

sinande engagemang och konstruktiva kritik har varit värdefull för min personliga 

utveckling inom vetenskapligt skrivande och intresse för forskning men har även 

uppmuntrat och utmanat mig att lära mig mer om LADM. 

 

Östervåla, juni 2016 

Kristine Järling 
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Abstract 

The aim of this study is to analyse a part of a model that describes the relationship in 

land administration. The model is both international and Swedish standard and is 

named, The Land Administration Domain Model (LADM). The model describes how a 

natural or legal person, property unit or joint property unit is affected by the legislation, 

exercise of authority and agreements within an administrative entity, such as a property 

unit or joint property unit. A part of the model has been analysed in a case study in 

Valbo, Gävle. 

 

The study has been delimited to investigate the part that describes land administration 

that manifests itself as zoning plan, area regulations, Real Property Register and 

digitalised available cadastral dossiers. The information has been decoded by the part of 

the model rights, restrictions, and responsibilities (RRR). This is a more detailed way 

of describing how land administration affects a property unit or person. As far as the 

author knows has the model not been practiced in Sweden, despite of that the model has 

been of Swedish standard since 2012. 

 

The study shows that LADM can be used in Swedish legislation and fills a void when 

describing land administration, the main focus is to describe the relationship between 

property units and persons. The cross-border collection of property related information 

generates an overview of what exists in a land area. This makes it possible to see when 

information is duplicated or absent. LADM has the capacity to gather information from 

different land administration systems. By gathering information to a system so an 

overview is created and better conditions for exercise of authority or inhabitant to 

identify which factors affect a land area. 

 

Keywords: Land Administration Domain Model, LADM, “Right, restriction and 

responsibility”, RRR, ISO 19152  
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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att analysera en del av en modell som beskriver relationer vid 

markanvändning och markägande. Modellen är både internationell och svensk standard 

och heter The Land Administration Domain Model (LADM), på svenska Modell för 

markanvändning och markägande (LADM). Modellen beskriver hur en fysisk eller 

juridisk person, fastighet eller samfälld mark påverkas av lagar, myndighetsutövning 

och avtal inom en registrerbar enhet, som en fastighet eller samfälld mark. En del av 

modellen har analyserats genom att använda metoden fallstudie i Valbo, Gävle.  

 

Studien har avgränsats till att undersöka den del som beskriver markanvändning och 

markägande som tar sig uttryck som detaljplaner, områdesbestämmelser, 

fastighetsregistret och digitalt tillgängliga förrättningsakter. Informationen har tolkats 

enligt modellens rättigheter, restriktioner och skyldigheter (RRR), vilket ger en mer 

detaljerad beskrivning hur lagar, myndighetsutövning och avtal påverkar en fastighet 

eller person, mer än förmån och belastning. Vad författaren känner till har inte modellen 

tillämpats i Sverige tidigare, trots att den varit svensk standard sedan år 2012. 

 

Studien visar att LADM fyller ett tomrum vid beskrivning av markanvändning och 

markägande, då den fokuserar på att beskriva relationer mellan fastigheter och personer. 

Insamlingen av fastighetsinformation kan ske gränsöverskridande och därmed skapar 

modellen en överblick av vad som finns inom ett område. Det skapar möjligheten att se 

när information finns upprepad hos olika register och när information uteblivit. LADM 

har kapacitet att samla den information som finns inom markanvändning och 

markägande. Genom att samla information till ett system skapas en översikt och ger 

bättre förutsättningar för myndighetsutövning eller invånare att identifiera vilka 

påverkande faktorer som finns inom ett geografiskt område. 

 

Nyckelord: Modell för markanvändning och markägande, LADM, ”Rättighet, 

restriktion och skyldighet”, RRR, ISO 19152 
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Förkortningar och definitioner 

Baunit Baunit beskriver den registrerbara enheten som berörs av en rättighet, 

restriktion eller skyldighet där varje enhet har en unik beteckning. 

 

LADM Land Administration Domain Model, svensk standard. 

 

LCDM Legal Cadastral Domain Model, inte svensk standard. 

 

Party Party är den första huvudklassen och beskriver den eller dem som har en 

rättighet, restriktion eller skyldighet. 

 

Restriktion En restriktion är en formell eller informell skyldighet från att avstå att 

utföra en angiven handling. 

 

RRR RRR beskriver vad som kan, ska eller inte får göras på en bestämd 

registrerbar enhet. Rättighet, restriktion och skyldighet är underklasser till 

RRR. 

 

Rättighet En rättighet är en handling eller aktivitet som en behörig får utföra eller 

använda på en angiven resurs. 

 

Skyldighet En skyldighet är en formell eller informell skyldighet att göra någonting, 

som att dika ur, skydda en fornlämning eller bevara en byggnad. 

 

Spatialunit Spatialunit är den registrerbara enhetens fysiska utbredning som består av 

mark eller vatten. 

 

STDM Social Tenure Domain Model, inte svensk standard. 
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1 Introduktion 

Standardisering blir allt vanligare för att kunna utbyta information, kunskap och 

produkter mellan länder och världsdelar. Det finns många olika standarder, som 

exempelvis papper och mekanik, som tagits fram för att skapa en smidigare hantering 

(Lemmen & van Oosterom, 2013). Standardisering sparar pengar då det öppnar upp 

möjligheten till internationella utbyten, men det förutsätter att överenskommelser om 

gemensamma utgångspunkter sker. Inom den digitala världen och geografisk 

information är det till fördel då det kan bli lättare att kombinera fastighetsinformation 

med andra datakällor och attribut. Förekomsten av dubblerad information som finns 

lagrad på olika ställen eller olika beskrivningar av samma företeelse kan minska 

(Lemmen, van Oosterom & Bennett, 2015). 

 

International Organization for Standardization, ISO, (2012) framhåller behovet av en 

internationell standard då standardisering sker oavsett om hanteringen av 

fastighetsinformation är pappersbaserad eller digital. Det behövs för att exempelvis 

identifiera objekt, transaktioner och relationer mellan objekt, markanvändning, 

markvärde och illustrationer på en karta. Vid digitala system krävs ytterligare 

standardisering då exempelvis gränser kräver ett topologiskt samband. Oftast sker 

standardisering på regional eller nationell nivå vilket innebär att dessa standardiseringar 

ser olika ut.  

 

ISO menar att vid en mer öppen marknad och globalisering kommer ytterligare 

standardiseringar att krävas. Därför har de tagit fram en modell som sedan 2012 är 

internationell standard, Geographic Information - Land Administration Domain Model 

(LADM) (ISO 19152:2012), för att det ska vara möjligt att göra en standardisering som 

uppmuntrar till mer internationellt utbyte och användning. Modellen har även antagits 

som svensk standard år 2012 av Swedish Standard Institute (SIS) som översatt titeln till 

svenska: Geografisk Information - Modell för markanvändning och markägande 

(LADM) (SS-EN ISO 19152). Modellen har analyserats både teoretiskt och praktiskt 

runt om i världen (Paulsson & Paasch, 2015). Såvitt författaren känner till har modellen 

ännu inte analyserats vid praktisk tillämpning i Sverige. 



 

2 

 

1.1 Förutsättningar i Sverige 

Att ha äganderätt till en fastighet eller samfälld mark, kommer i studien benämnas 

fastighet, innebär inte att man får göra vad som helst på fastigheten. Det finns legala 

inskränkningar genom lagar som detaljplaner som reglerar användningen av mark och 

bebyggelse, se figur 1. Enskilda fastigheter kan ha officialrättigheter som uppkommit 

genom myndighetsutövning och avtalsrättigheter som upprättats genom ett privat avtal. 

Effektiv äganderätt är den rätt som finns kvar bortom dessa påverkande faktorer 

(Ekbäck, 2000). Figuren skulle kunna kompletteras med att fastigheten kan utökas med 

rättigheter på en annan fastighet som ökar äganderätten som servitut, 

gemensamhetsanläggning eller samfällighet. För att ta reda på vad som gäller en 

specifik fastighet behöver bl.a. fastighetsregistret och detaljplaner granskas. Inte särskilt 

mycket jobb kan tyckas när det handlar om en eller ett par fastigheter men desto mer när 

antalet fastigheter ökar. Det blir svårare att få en översikt över större områden, som kan 

vara ett praktiskt hinder vid exempelvis samhällsplanering. 

 

 

I Sverige är kommunerna, lantmäterimyndigheterna, Boverket, Trafikverket och 

länsstyrelserna några som har samhällsuppgifter som påverkar arbetet med 

samhällsplanering och fastigheter på olika sätt. Det är inte alltid möjligt att få en 

Figur 1: Begränsningar i äganderätten (Ekbäck, 2000, s. 32). 
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uppfattning var dessa påverkande faktorer är placerade geografiskt på en fastighet och 

arbetet försvåras när informationen är fördelad till olika system. Det ökar exempelvis 

risken för att dessa påverkande faktorer omedvetet strider mot varandra eller att nya 

skapas där det redan finns reglerat sedan tidigare. En mer effektiv samhällsplanering, 

genom standardisering, ger vinster för alltifrån olika samhällsaktörer till enskilda 

invånare (Lantmäteriet, u.å.). 

 

I LADM har ovan nämnda påverkande faktorer definierats som right, restriction och 

responsibility (RRR). Paasch (2013) har översatt right, restriction och responsiblity till 

rättighet, restriktion och skyldighet. Vad författaren känner till finns ännu inte studier 

av LADM på svenska, därför har författaren valt att använda den översättning som 

Paasch använder. Genom att klassificera varje påverkande faktor efter dessa tre klasser 

är det möjligt att skapa en överblick var dessa finns inom ett visst mark- eller 

vattenområde.  

  

1.2 Syfte 

Syftet är att praktiskt tillämpa och analysera en del av LADM inom ett geografiskt 

avgränsat område genom en kvalitativ fallstudie. Detta ger förutsättningar för att 

undersöka om det är möjligt att klassificera påverkande faktorer enligt modellens RRR i 

svenska förhållanden. Enligt ISO (2012) ska LADM fungera i många länder över hela 

världen, vilket innebär att modellen kommer hanteras utifrån olika system och lagar. 

Sverige bör vara ett av de länder där modellen fungerar då SIS antog LADM som 

svensk standard 2012. Då modellen är svensk standard, men har enligt författarens 

kännedom, ännu inte tillämpats i större utsträckning, är det av intresse att undersöka den 

för att se hur den fungerar i svensk lagstiftning. Resultatet kan sedan utvärderas ur ett 

svenskt perspektiv. 

 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå studiens syfte ställdes följande frågeställningar: 

  

1. Hur fungerar den del av LADM som beskriver rättigheter, restriktioner och 

skyldigheter (RRR) vid praktisk tillämpning i en del av Gävle? 

2. Hur fungerar RRR ihop med svensk lagstiftning? 
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1.4 Avgränsning 

För att fullgöra en studie av god kvalitet inom utrymmet av denna uppsats har ett 

geografiskt område avgränsats, Valbo, Gävle. Området är bekant för författaren vilket 

underlättar vid insamling av information. För att avgränsa området har 

samhällsplanerare och lantmätare inom Gävle kommun kontaktats.  

 

LADM är omfattande och därför har modellen avgränsats till huvudklassen RRR. RRR 

är den huvudklass som beskriver vad den påverkande faktorn är och kräver tolkning av 

lagtext vilket skapar förutsättning att söka svar på frågeställningen. För att skapa ett 

underlag för att analysera RRR inom området behöver information från detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt fastighetsregistret och förrättningsakter samlas in. I de fall 

som förrättningsakter inte finns tillgängliga digitalt kommer informationen inte 

klassificeras, då arkivforskning skulle bli för tidskrävande. 

 

Författaren är medveten om att ytterligare information om fastigheter kan finnas hos 

andra myndigheter och hos fastighetsägare då samtliga RRR inte är inskrivna i ett 

register. Då kommuner och lantmäterimyndigheterna har en central roll inom 

fastighetsväsendet har författaren valt att prioritera dessa i denna studie. Författaren 

bedömer att studiens syfte att undersöka RRR kommer uppfyllas med information från 

dessa två parter. 

 

Det finns ytterligare modeller som klassificerar fastighetsinformation t.ex. Legal 

Cadastral Domain Model, LCDM, (Paasch, 2012) och Social Tenure Domain Model, 

STDM, (Lemmen, 2010). Dessa modeller har valts bort då de inte är svensk standard. 

De fokuserar även på andra aspekter än LADM och på grund av arbetets omfattning är 

det inte möjligt att göra en jämförelse mellan dessa modeller. 

 

1.5 Etiska aspekter 

Studien syftar till att samla in data från offentliga register och därmed hanteras inte 

känslig information. Inga enskilda fastighetsägare är föremål för studien utan syftet är 

att undersöka modellen genom att analysera information från detaljplaner, 

områdesbestämmelser, fastighetsregistret och förrättningsakter. En form av 

personuppgift är att nämna fastighetsbeteckning då detta kan avslöja var någon bor 
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(personuppgiftslag (SFS 1998:204) 3 §). Vid hänvisning till lagrum avses aktuell 

lagstiftning med dess ändringar sedan lagen trätt i kraft. I den här studien nämns inga 

namn vilket innebär att studien inte kopplar ihop fastighetsbeteckning med någon 

enskild fastighetsägare. Studien klassificerar penninginteckning i samband med 

fastighetsbeteckning, dock finns inga värden vilket inte bör vara till skada för någon 

enskild person. Därför ser författaren att Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

kommer att följas (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen avser att följa IMRaD (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) med 

tillägg att teoretisk bakgrund har ett eget avsnitt för att introduktionen inte ska bli för 

omfattande. Introduktionen avser att presentera ämnet, syftet med studien och dess 

frågeställningar, samt en avgränsning av studiens omfattning. Teoretisk bakgrund ger en 

bakgrund till den modell som studien avser att analysera samt tidigare forskning inom 

ämnet. Metodavsnittet beskriver den metod som studien avser och tillvägagångssätt för 

att uppfylla syftet. I resultatet redovisas och analyseras det resultat som metoden gav. I 

diskussionen utvärderas och problematiseras metod och resultat, huruvida de svarar mot 

syfte och frågeställning, samt en slutsats.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Lantmäteriet framhåller vikten av standardisering och förklarar att det handlar om 

gemensamma lösningar på återkommande problem för att uppnå största möjliga nytta 

(Lantmäteriet, u.å.). Lantmäteriet menar att standardisering har flera positiva effekter 

som, att det främjar samarbete, kommunikation, utveckling, samtidigt som det minskar 

onödiga variationer och ger en ökad kvalitet. De har även som mål att deras geodata ska 

i möjligaste mån följa svenska och internationella standarder som finns inom 

geodataområdet. Lantmäteriet uppger att de hade deltagande representanter vid 

framtagandet av LADM och att de nu ser över hur modellen kan användas i 

verksamheten. 

 

2.1 Modell för markanvändning och markägande (LADM) 

År 2010, två år före LADM blev internationell standard, skrev Uitermark et al. (2010) 

om vikten av att utveckla hanteringen av uppgifter som är bundna till fastigheter. Då var 

den internationella standarden på gång och författarna funderade hur den skulle komma 

att påverka arbetet fram till år 2025. Författarna förklarar att syftet med LADM är att 

skapa en gemensam grund som ska vara internationellt gångbar. Med målet att uppnå en 

gemensam terminologi mellan olika regioner och länder med gemensamma koder och 

språk för att stärka det internationella samarbetet och kunna föra en bättre dialog med 

varandra. LADM beskriver relationer med notationen Unified Modeling Language 

(UML). Vilket underlättar den internationella kommunikationen med exempelvis 

sakkunniga och programmerare eftersom UML är internationellt gångbart. 

 

I introduktionen till LADM (ISO, 2012) beskrivs det att de flesta länder utvecklat egna 

system för att redovisa information som är knuten till mark. Systemen har utformats på 

olika sätt och fokuserar på olika saker. Exempel som nämns är om systemen är 

centraliserade eller inte, om de baseras på bestämda eller generella gränser, om 

systemen utgår från skatter eller från ett rättsligt perspektiv. Trots dessa skillnader 

menar ISO (2012) att systemen i stort liknar varandra då de handlar om relationer 

mellan personer och mark, med syftet att hålla dessa system om relationer uppdaterat. 

Vilket enligt ISO (2012) i huvudsak sker med hjälp av lagstiftning och transaktioner. 
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ISO (2012) poängterar att syftet med modellen inte är att ersätta befintliga system utan 

skapa ett språk för att beskriva dem för att kunna förstå dess likheter och skillnader. 

Därmed ska LADM inte påverka svensk lagstiftning och dess definitioner utan skapa 

struktur bland dem. Då modellen är internationell standard har LADM utvecklats för att 

inte påverka någon nations lagstiftning och att den ska fungera oberoende av om det är 

ett tekniskt, juridiskt eller administrativt system. 

 

2.1.1 Grupper och klasser inom LADM 

LADM är uppbyggd i olika nivåer; som en övergripande nivå finns det som i standarden 

kallas (sub)packages som i den här studien är fritt översatt till (under)grupper. 

Modellen består av tre grupper och en undergrupp. Tillsammans fungerar dessa grupper 

som en rubricering för de klasser som finns i varje grupp. Grupperna är: party, 

administrative, spatial unit och surveying and respresentation, varav de tre förstnämnda 

är grupper och den sistnämnda en undergrupp till spatial unit, se figur 2. Grupperna 

innehåller sedan klasser som har en liknande gemensam nämnare. De har delats in 

utifrån liknande datatyper och kan vara ett sätt att dela upp olika myndigheters register 

vid klassificering. I den här studien har fokus lagts på gruppen administrative då 

relationen till mark är viktig och gruppen fokuserar på juridiska förhållanden som kan 

utredas. 

 

 

 

Från de tre första grupperna: party, administrative och spatial unit har fyra klasser 

särskilt poängterats. Dessa klasser kallas för main classes som i den här studien 

översatts till huvudklasser. Huvudklasserna består av: party, RRR, basic administrative 

unit (baunit) och spatialunit, se figur 3. I figuren inleds varje huvudklass med LA_ 

Surveying and Representation 

Spatial Unit 

Administrative 
Party 

Figur 2: Baserad på (under)grupper i LADM (ISO, 2012, s. 8). 
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vilket står för att de är en del av Land Administration. Denna definition står framför 

varje grupp och klass i LADM och är det som avses i det här arbetet men skrivs inte ut 

för att öka läsbarheten. De fyra huvudklasserna är grunden för modellen som visar på att 

det finns en relation mellan dem. 

 

 

 

Party är den första huvudklassen och beskriver den eller dem som har en RRR. Det kan 

t.ex. vara en fysisk eller juridisk person men det kan också vara en registrerbar enhet 

som en fastighet eller samfälld mark eller vatten. 

RRR beskriver vad som kan, ska eller inte får göras på en bestämd registrerbar enhet. 

Det kan t.ex. vara äganderätt, förbud att upprätta ny byggnad eller bevara en q-märkt 

byggnad. 

 

Baunit är den registrerbara enhet som RRR finns på eller party exempelvis äger. Varje 

enhet har en unik beteckning och kan bestå av flera delar. 

Spatialunit är områdets fysiska utbredning som består av mark eller vatten (ISO, 2012). 

Varje huvudklass har sedan mer förfinade underklasser men följer samma mönster som 

huvudklasserna, se figur 4. Som i den andra huvudklassen, RRR, finns exempelvis 

underklasserna: rättighet, restriktion och skyldighet.  

 

För att ge ett exempel på hur huvudklasserna kan användas kan det vara: en fysisk 

person (party) som äger en fastighet med ändamål bostad inom detaljplanelagt område 

och har rättigheten att bygga ett hus (RRR). Detaljplanen skapar restriktioner genom att 

begränsa husets placering, höjd och areal. Dessa rättigheter och restriktioner gäller inom 

ett bestämt område som kan specificeras och registreras (baunit). Detta område har en 

fysisk utbredning som exempelvis kan mätas in för att skapa en fysisk placering 

(spatialunit). 

Figur 3: Huvudklasser inom LADM (ISO, 2012, s. 9). 
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Figur 4: Relationen mellan huvudklasserna och gruppen Administrative (ISO, 2012, s. 21). 
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2.1.2 Rättigheter, restriktioner och skyldigheter (RRR) 

I den här studien har huvudklassen RRR med dess undergrupper rättighet, restriktion 

och skyldighet undersökts. ISO (2012) beskriver en rättighet som en handling eller 

aktivitet som en behörig får utföra eller använda på en angiven resurs. En rättighet kan 

innebära en formell eller informell rätt att äga eller göra någonting. Den kan t.ex. gälla 

mellan en fastighet och en person, som äganderätt eller fastighet till fastighet, som ett 

servitut. Vidare beskriver ISO (2012) en restriktion som en formell eller informell 

skyldighet från att avstå att utföra en angiven handling. Exempelvis kan det vara en 

begränsad byggrätt, ett servitut eller penninginteckning, där just inteckning är en 

specialklass under restriktion, som begränsar äganderätten. En skyldighet beskriver ISO 

(2012) som en formell eller informell skyldighet att göra någonting. Som att dika ur, 

skydda en fornlämning eller bevara en byggnad. 

 

Paasch et al. (2015) har utvecklat RRR genom att utarbeta en mer detaljerad 

klassificering av denna huvudklass, som syftar till att ge förslag till en framtida 

utveckling av LADM. Författarna analyserar möjligheten att förfina RRR med en 

modell som påminner LADM, Legal Cadastral Domain Model (LCDM) genom att 

särskilja privata och offentliga RRR. Privata RRR definieras som relationer som är 

skapade av personer, som avtalsservitut och nyttjanderätt. Offentliga RRR definieras 

som regleringar som är skapade av staten, som detaljplan och officialservitut. Genom att 

särskilja dessa går det att utläsa direkt från klassificeringen hur varje RRR är upprättad. 

 

2.1.3 Användning av LADM internationellt 

Paixao et al. (2015) har med hjälp av LADM undersökt möjligheten att kartlägga 

markbundna RRR i Brasilien. Författarna beskriver att bråk och tvister finns kring dessa 

frågor. Här kan en standardiserad modell skapa struktur för att samla in data om 

markbundna rättigheter. Författarna konstaterar att modellen går att använda i många 

olika specifika fall och därför anser de modellen användbar för landet. 

 

En jämförelse mellan Quebec (Kanada) och Alsace Moselle (Frankrike) genomfördes av 

Pouliot, Vasseur och Boubehrezh (2013) genom klassificering enligt LADM. 

Författarna redogör för att de fick använda sig av utrymmet som finns inom LADM att 

utöka klasserna för att anpassa modellen till de aktuella områdena. Resultatet gav dem 
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en överblick och underlättade jämförelsen av områdena. De vidhåller att det går att 

genomföra studien på andra sätt, men att LADM är ett bra verktyg för att göra en 

djupare områdesanalys. Dock anser författarna att det krävs en viss vana vid 

datamodellering och juridiska kunskaper då modellen inte förklarar vissa begrepp och 

steg som de upplevde viktiga, noteras bör att studien baserats på ett utkast av LADM 

från 2011 (ISO, 2011), och inte 2012 som är standard idag. Det är inga skillnader i 

notationen UML från utkastet till den slutliga versionen av LADM. 

 

I Kroatien har LADM tillämpats i en studie av Mađer, Matijević och Roić (2015). 

Landet har övergått från analoga till digitala register. Författarna ser många fördelar 

med digitala register men att den digitalisering som skett har baserats på det analoga 

systemet. Det innebär att de digitala registerna inte är synkroniserade med varandra, 

vilket leder till dubbeljobb och uppgifter som inte överensstämmer med varandra. För 

att registerna ska kunna utnyttjas till sin fulla potential behövs ett system som är skapat 

för digitala register. LADM är ett sådant och därför vill författarna undersöka 

tillämpningen av LADM som ett steg till utveckling. Registerna som ingick i studien 

blev klassificerade och resultatet gav en tydlig redovisning när det sker 

dubbelregistrering. 

 

2.2 Klassificering enligt Legal Cadastral Domain Model (LCDM) 

Författaren har inte kännedom om någon svensk studie som tillämpar LADM, men 

Liedholm Johnson, Paulsson och Paasch (2014) har undersökt en annan modell i 

Sverige: Legal Cadastral Domain Model (LCDM) (Paasch, 2012). LCDM har tillämpats 

för att analysera konflikter mellan olika allmänna intressen som tar sig uttryck som 

rättigheter, restriktioner och skyldigheter. Modellen kan användas för att vidareutveckla 

LADM och undersöker hur äganderätten utökas och begränsas av RRR.  

 

Orterna som ingick i studien var Kiruna och Bunge. I Kiruna pågår en stadsomvandling 

där allmänna intressen krockar med varandra. För att flytta staden behöver ny mark tas i 

anspråk, men omgivande mark skyddas för exempelvis renhållning och bevarande av 

natur. I Bunge bryts det kalksten men ansökan om en ny kalkstenstäkt behandlas.1 Den 

                                                 
1 Ansökan är vilandeförklarad hos Mark- och miljööverdomstolen i avvaktan på Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande om regeringens beslut att utpeka Bungetäkten som ett Natura 2000 

område (www.nordkalk.se) 20 april 2016. 
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nuvarande kalkstenstäkten är av riksintresse men även naturen som den tilltänkta 

kalkstenstäkten ska placeras i är av riksintresse med ovanliga arter och naturtyp. 

 

I artikeln redovisas informationen i två tabeller, en för Kiruna se tabell 1 och en för 

Bunge se tabell 2, om vilka rättigheter, förbud, skyldigheter och förmåner som finns för 

de olika fastighetsägarna och rättighetstagarna. Tabellerna finns redovisade i sin helhet i 

bilaga 1. Författarna påtalar vikten av att använda en metod som tydligt redovisar 

relationen mellan parter och mark, särskilt när konflikter uppstår. Som i de här två fallen 

när det handlar om beslut om vilka riksintressen som väger tyngst. 

 

  

Tabell 1: Utdrag av resultat vid klassificering i Kiruna med LCDM (Liedholm Johnsson, 
Paulsson & Paasch, 2014, s. 76). 

Tabell 2: Utdrag av resultat vid klassificering i Bunge med LCDM (Liedholm Johnsson, 
Paulsson & Paasch, 2014, s. 76). 
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LCDM har även tillämpats i Vaskovich (2012) som använder modellen för att beskriva 

markanvändning och markägande i Vitryssland, Slovenien och Sverige. Genom att 

använda LCDM som ramverk skapades en förutsättning att jämföra ländernas 

markanvändning och processer i markägande. Denna jämförelse användes för att 

utveckla nya processer av markanvändning och markägande med tyngdpunkt mot 

transaktionskostnader i Vitryssland. För Vitryssland illustrerar Vaskovich rättigheter till 

mark i form av en tabell, se tabell 3, där attribut som är möjliga är markerade med x och 

de som inte är möjliga med -.  

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Paulsson och Paasch (2015) har gjort en litteraturstudie av vad som finns inom ämnet 

LADM. Det finns, enligt studien, tre faser av studier som har gjorts inom ämnet. Första 

fasen, år 2001-2007, fokuserar på att undersöka behovet av en standardiserad 

internationell modell. Den andra fasen, år 2008-2012, handlar om utarbetandet av 

LADM inom ISO. Den tredje fasen, år 2013-, pågår just nu och fokuserar på att 

undersöka och utveckla modellen. Hittills har LADM applicerats i t.ex. Quebec, 

Kroatien, Kina, Cypern och Sydafrika, för att nämna några studier som författaren har 

kännedom om, se översiktlig forskning (www.fig.net). 

  

Tabell 3: Attribut för äganderätt som kan innehas av fysiska personer (Vaskovich, 
2012, s. 130). 
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3 Metod 

Studien analyserar huvudklassen rättigheter, restriktioner och skyldigheter (RRR). För 

att genomföra studien har författaren tillgodogjort sig tidigare forskning inom ämnet. 

Tidigare forskning ger en bild av vad som skrivits om LADM och hur modellen har 

analyserats och tillämpats. Utifrån denna forskning kan den här studien ta vid. 

 

3.1 Fallstudie 

För att analysera hur RRR fungerar har en fallstudie genomförts. Yin (2003) menar på 

att frågor som handlar om hur och varför är de frågor som bäst lämpar sig att studeras 

med en fallstudie. Detta för att frågor som berör hur och varför är mer förklarande och 

fokuserar på funktionsduglighet snarare än frekvens och förekomst (Yin, 2003). Vidare 

förklarar Yin att en fallstudie är en empirisk undersökning där ett fenomen, i detta fall 

LADM, undersöks i ett verkligt sammanhang, en del av Gävle (Yin, 2003). Hans 

slutsats är att användningen av en fallstudie som metod är lämplig när det är av värde att 

undersöka ett fenomen i en nutida, verklig kontext. 

 

De alternativ som Yin ser för att svara på en fråga som belyser hur eller varför är en 

historisk utredning eller ett experiment. I dessa fall saknas antingen aktuella uppgifter 

eller att metoden tappar sammanhanget till förmån för en mer kontrollerad 

undersökning. Då denna studie syftar till att undersöka hur det ser ut just nu och utifrån 

förutsättningarna skapa en representativ bild uppfyller en fallstudie dessa krav. 

 
3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Stake (1995) beskriver skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod utifrån 

perspektivet av en fallstudie. Han målar upp en grov bild av hur dessa två metoder 

använder olika infallsvinklar för att angripa en fråga. Ett kvantitativt angreppssätt 

beskrivs som att söka en förklaring som går att kontrollera medan ett kvalitativt snarare 

handlar om att söka en förståelse för komplexa samband mellan allt som existerar. 

Senare beskrivs hur den kvalitativa tolkar och analyserar information genom att se 

mönster och bygger upp påståenden snarare än faktiska upptäckter. Både Stake (1995) 

och Yin (2003) poängterar att använda en kvalitativ fallstudie har ansetts som en 

bristfällig metod bland forskare, men att författarna ser fördelar med angreppssättet 

också. För att mönster skall framträda eller för att kunna tolka fler olika typer av 
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information kan den insamlade informationen behöva generaliseras. I dessa fall påpekar 

Yin (2003) vikten av att göra en analytisk generalisering som baserar på teori genom att 

bygga upp en tes inte ett kvantitativt numerärt exempel. Denna fallstudie har analyserat 

RRR utifrån ett kvalitativt perspektiv. 

 

3.2 Avgränsning av studieområde 

På grund av arbetets omfattning har en del av Gävle valts. Detta för att effektivisera 

arbetet då författaren är förtrogen med området, samt att Gävle kommun har ett öppet 

planarkiv. Samhällsplanerare vid Gävle kommun och förrättningslantmätare vid det 

kommunala lantmäterikontoret i Gävle har kontaktats för att ge en bild av Gävles 

förekomst av RRR. Detta för att det avgränsade området inom Gävle ska vara mer 

lämpat för studien än om ett slumpmässigt område valts. 

 

3.2.1 Insamling av underlag 

Den kommunala lantmäterimyndigheten i Gävle tillfrågades om ett representativt 

område i Gävle med förekomst av både detaljplaner och områdesbestämmelser som 

kunde undersökas i studien. Enligt den lantmätare som kontaktades diskuterades frågan 

under ett avdelningsmöte där de närvarande gjorde bedömningen att Valbo är ett 

representativt område. Där de särskilt rekommenderade områdena Valbo-ön och Valbo-

bäck. Som underlag för vidare avgränsning bifogades en översiktlig karta, se figur 5, 

över Valbo tätort där detaljplaner, områdesbestämmelser, ledningsrätter, 

gemensamhetsanläggningar samt officialservitut är redovisade. Tillsammans med 

kartbilden bifogades även en teckenförklaring (T. Näslund, personlig kommunikation, 

22 april 2016). Figur 5 visar att områdesbestämmelser finns strax utanför de 

detaljplanelagda områdena. Kontakt med lantmäterimyndigheten i Gävle har skett via 

telefon och mejl. 
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Figur 5: Bifogad kartbild och teckenförklaring över Valbo (T. Näslund, 
Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun, personlig kommunikation, 22 april 2016). 
Egen presentation av teckenförklaring som textruta i kartbild. 

Teckenförklaring  

Lilastreckat område – 

områdesbestämmelser 

Gulaområden – Detaljplaner 

Blåa linjer – Ledningsrätter 

Gröna linjer – Gemensamhetsanläggningar 

Röda punkter, linjer, ytor – Officialservitut 
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Tre samhällsplanerare vid Gävle kommun har kontaktats för att ta samhällsplanerarnas 

perspektiv i beaktande vid valet av område. Vid telefonkontakt med dessa tre 

samhällsplanerare ställde de sig positiva till initiativet och ville bidra med information. 

Tyvärr hade kontoret inte resurserna för att kunna bidra med den information som 

efterfrågades och därför har författaren valt att använda det material som inkom från 

lantmäterimyndigheten. 

 

3.2.2 Avgränsning utifrån underlag 

Det är med kartbilden från lantmäterimyndigheten, figur 5, och Gävle kommuns öppna 

planarkiv som en avgränsning av området i Valbo genomförts. Det detaljplanelagda 

området avgränsades i ett första steg till Valbo-ön då detta är i de centrala delarna av 

Valbo tätort. Inom detta område finns både friliggande villor, flerbostadshus, skola och 

en hembygdsgård. De studerade detaljplanerna, se figur 6, sträcker sig från 1975 till 

2007 där tyngdpunkten ligger på 70- och 80-talen med kompletteringar under 00-talet. I 

den telefonkontakt som fördes med samhällsplanerare vid Gävle kommun framkom det 

att de ofta jobbar med att komplettera äldre områden med nya mindre detaljplaner för att 

förtäta eller ändra användning. Lantmäterimyndigheten i Gävles bedömning att ett 

representativt område kan vara Valbo-ön ser ut att överensstämma med den bild som 

samhällsplanerarna gav. 

 

 

 

 

Figur 6: Utsnitt från Gävle kommuns planarkiv (Planarkivet, Gävle kommun, 13 maj 
2016). Egen färgläggning med gult de områden som ingår i studien. 
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Områdesbestämmelser kompletterades till det detaljplanelagda området från utanför 

tätorten Valbo, se figur 6. De områdesbestämmelser som finns representerade i 

kartbilden, se figur 5, är alla upprättade mellan åren 1991 till 1993. En av 

områdesbestämmelserna gäller en golfbana och valdes bort i denna studie då en 

golfbana inte kan anses representativt. De två som valdes är två områden som är 

placerade relativt nära tätbebyggt område, båda innehåller flera områden i en och 

samma områdesbestämmelse. Av de områdesbestämmelser som författaren sett utanför 

kartbildens gränser är det inget ovanligt att en områdesbestämmelse innehåller fler 

områden. 

 

3.3 Studie av avgränsat område 

Från det avgränsade området har information från detaljplaner, områdesbestämmelser, 

fastighetsregistret och förrättningsakter studerats och klassificerats. Först studerades 

specifika detaljplaner från Valbo-ön. Klassificering har skett efter RRR genom att 

författaren tolkat insamlad markreglerande information och fastighetsinformation 

utifrån plan- och områdeskartor tillsammans med plan- och områdesbeskrivningar både 

utifrån vad som uttryckligen står och en motsatsvis tolkning, även kallat e contrario, av 

det som inte regleras. Varje enskild uppgift har definierats för att kunna göra 

bedömningen om det är en rättighet, restriktion eller skyldighet. Det innebär att 

tolkningen är subjektiv då det sker utifrån författarens kunskapsnivå och tolkning av 

svensk lagstiftning. För att avhjälpa detta i möjligaste mån har författaren läst 

lagstiftning som definierar begreppen som förekommer i studien. I vissa fall har 

lagstiftning tolkats motsatsvis vid klassificeringen vilket är en juridisk metod (Lehrberg, 

2015). 

 

3.3.1 Fastigheter 

De tidigare studerade detaljplanerna och områdesbestämmelserna har varit 

utgångspunkten för de fastigheter som studerats. Samtliga fastigheter som finns i 

fastighetsförteckningarna har följts upp och i den mån det varit möjligt inkluderats. 

Dock med vissa förändringar då fastigheter har avregistrerats och tagits upp i andra 

fastigheter. I dessa fall har författaren gjort en individuell bedömning för varje fastighet 

om de ansetts relevanta i den nya fastigheten. I Ludvigsbergsområdet har nästan 
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samtliga fastigheter bytt fastighetsbeteckningar. Där har vägledning skett med hjälp av 

de numera avregistrerade fastigheterna och adresser. 

 

All information i fastighetsregistret var inte möjlig att klassificera. Exempelvis kan 

avtalsservitut som är inskrivna vara till förmån eller belastning för en fastighet 

(fastighetsbildningslag (SFS 1970:988) 7 kap. 10 §, 14 kap. 1 §). Den informationen 

fanns inte tillgänglig digitalt utan hänvisade till analoga akter. För att klassificera enligt 

RRR behöver information om vad servitutet avser och för vem det är till belastning 

respektive förmån finnas. Samma sak gäller nyttjanderätter, med skillnaden att de är till 

förmån för en person och belastar en fastighet, vilket innebär att personen som 

nyttjanderätten är till förmån för inte finns i fastighetsregistret. 

 

Officialservitut och ledningsrätter har, av de fastigheter som studerats, en 

förrättningsakt tillgänglig i det digitala arkivet. Inom studieområdet var dessa oftast till 

belastning för fastigheterna. Förrättningsakterna för ledningsrätter var enklare att tolka 

för att hitta den aktuella fastigheten som berördes än förrättningsakterna för 

officialservitut. Ett exempel är officialservitut som gäller en avstyckning där den 

framtida fastigheten oftast benämns med ”lotten A” vilket gör det svårare att hitta en 

fastighetsbeteckning. 

 

Resultatet ligger till grund för diskussion av RRR och dess användbarhet i studien. I 

diskussionen utvärderas processen och resultatet av att tillämpa RRR. Det sker även en 

utvärdering av det valda området, insamling av information och kontakten med 

kommun och lantmäterimyndigheten.  
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4 Resultat 

I denna fallstudie har ett geografiskt område i Valbo studerats utifrån en del av LADM, 

RRR. Genomförandet av fallstudien inleddes med studie av litteratur och LADM. 

Därefter har ett geografiskt område avgränsats efter samråd med lantmäterimyndigheten 

i Gävle. Inom detta avgränsade område har sedan detaljplaner, områdesbestämmelser 

och fastigheter klassificerats enligt RRR. Området omfattar sju detaljplaner och två 

områdesbestämmelser vilka tillsammans innehåller knappt 200 fastigheter. Materialet 

har inhämtats från Gävle kommuns öppna planarkiv och fastighetsregistret, mer 

information se avsnitt 3 Metod. 

 

Genom att klassificera enligt RRR skapas en översikt av förekomsten av RRR inom 

studieområdet. Den information som samlats in redovisas i två tabeller, se tabell 4 och 

5, och finns i sin helhet redovisad i bilaga 2. Presentationen av den insamlade 

informationen baseras på de tabeller som Liedholm Johnsson, Paulsson och Paasch 

(2014) och Vaskovich (2012) har presenterat, se tabell 1, 2 och 3 i avsnitt 2.4 

Klassificering enligt Legal Cadastral Domain Model (LCDM). Tabellerna 4 och 5 

presenterar förekomsten av RRR i form av X. Tabellerna är ett exempel på förekomst av 

RRR. 

 

Tabell 4: Exempel på förekomst av RRR i detaljplaner och områdesbestämmelser i studien. 
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Ludvigsberg 21-76:1407 X X X X X X

Valbo 21-84:710 X X X X X

Häcklinge 15:2, nybyggnad 2180K-24379 X X X

Ludvigsberg 21-75:972 X X X X X

Ludvigbergsskolan 21-P89:34 X X X

Vretas hembygdsgård 2180K-24712 X X X X X X X X

Ludvigsbergsområdet 21-78:266 X X X

Områdesbestämmelse

Persborg 21-P91:201 X X

Häcklinge 21-P91:199 X X

Restriktion Skyldighet
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Klassificeringen har skett utifrån definitionen för RRR som kort kan beskrivas som: en 

rättighet är en rätt att utföra en viss handling, en restriktion är en begränsning att utföra 

en viss handling och en skyldighet är ett krav att en viss handling skall utföras (ISO, 

2012). Samtliga gäller inom ett geografiskt avgränsat område och gäller mot en viss part 

eller person, som en fastighetsägare. Definitionen av RRR beskrivs mer utförligt i 

teoretisk bakgrund, 2.1.2 Rättigheter, restriktioner och skyldigheter. 

 

4.1 Klassificering av detaljplaner och områdesbestämmelser 

I kungörelse om beslutad ny regeringsform (SFS 1974:152) 1 kap. 1 § 3 st. står det: 

”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Vilket innebär att myndigheter, även de 

som hanterar fastigheter, endast får fatta beslut med lagstöd enligt legalitetsprincipen. I 

plan- och bygglag (SFS 2010:900) 4 kap. 1 § beskriver lagstiftaren att detaljplaner och 

områdesbestämmelser reglerar mark- och vattenområden.  

 

Restriktioner har en högre representation i de detaljplaner och områdesbestämmelser 

som studerats än rättigheter och skyldigheter. Rättigheter går att utläsas motsatsvis då 

detaljplanerna påverkar äganderätten. Bergström (1956) har definierat äganderätten som 

en principiellt obegränsad rätt där lagstiftare valt att följa en princip att endast beskriva 

de befogenheter som ägaren inte har, det innebär att befogenheter som ägaren har inte 

nämns. Detta är endast en huvudprincip och har inte alltid följts av lagstiftare vilket 

innebär att en motsatsvis tolkning inte kan göras konsekvent. 

 

4.1.1 Byggrätt 

I plan- och bygglagens 4 kap. 1 § finns en reglering av bebyggelse, byggnadsverk och 

bebyggelsemiljöns utformning. Därmed har kommunerna flera verktyg för att reglera 

bebyggelse och byggnader. De olika formerna av begränsningar har i tabell 4 

generaliserats till byggrätt. Då regleringen innebär begränsningar i byggrätten 

klassificeras den som en restriktion. Byggrätten har tolkats motsatsvis då 

planarkitekterna inte reglerat totalt byggnadsförbud inom planområdena. Det ger 

utrymme för tolkning att om restriktionerna följs finns rättigheten att bygga. Genom att 

göra denna tolkning finns rättigheter inom planområdena, dock kan en sådan tolkning 

medföra en risk att inte uppmärksamma annan lagstiftning, rättspraxis eller 

förhandsarbeten som innebär att en motsatsvis tolkning inte är möjlig.  
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De två områdesbestämmelserna har i enlighet med plan- och bygglagen 4 kap. 42 § 

reglerat byggrätten för bevarande av särskilt värdefulla bebyggelseområden. Vid 

beskrivningen av byggrätten har stadsarkitekterna varit mer tydliga då de anger att 

nybyggnation av bostadshus ska undvikas och övriga byggnader ska anpassas till 

omgivningen. I detta fall behöver inte en motsatsvis tolkning ske då både restriktion och 

rättighet uttrycks i beskrivningen genom orden undvika och anpassa. 

 

4.1.2 Markanvändning och markreservat 

Vid klassificering av restriktioner har en viss generalisering ansetts nödvändig då 

många restriktioner liknar varandra. Markanvändning nämns redan i plan- och 

bygglagens 1 kap. 2 § att kommuner får planlägga mark. Vidare står det i plan- och 

bygglagen 4 kap. 1 § att en detaljplan kan reglera användningen av mark. Detta innebär 

att kommuner kan reglera vad viss mark får användas till. Det kan vara allmän 

platsmark med exempelvis lokalgata, gc-väg och natur eller enskild mark som 

kvartersmark med exempelvis ändamål bostad, skola eller specialområden. När 

kommunen reglerat användning av mark innebär det att marken inte får användas till 

någonting som strider mot plan. Vilket innebär att en reglerad markanvändning blir en 

restriktion för markägaren eller nyttjanderättshavare.  

 

I plan- och bygglagen 4 kap. 6 § möjligheten att reglera för markreservat. Ett 

markreservat kan gälla för ledning som i detaljplanen beskrivs som underjordisk 

ledning. Då ska det vara möjligt att nå ledningen, det innebär att det finns begränsningar 

för detta område. Därmed är ett markreservat för underjordisk ledning en restriktion. 

 

4.1.3 Strandskydd och vattenskydd 

Strandskydd regleras i Miljöbalkens (SFS 1998:808) 7 kap. med dess definition i 13 §. 

Det avser att trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden och trygga växt- 

och djurliv både på land och i vatten. I miljöbalken 7 kap. 14 § anges att strandskydd 

gäller 100 meter från strandlinje vid normalt vattenstånd och kan utvidgas till maximalt 

300 meter. Inom strandskyddsområdet får inte byggnader eller anläggningar som 

inskränker på allmänhetens tillgång till strandområde eller väsentligen påverkar växt- 

och djurliv upprättas (miljöbalken 7 kap. 15 §). Undantaget är byggnader som inte är för 

bostadsändamål och behöver placeras inom strandskyddsområdet för att uppfylla dess 



 

23 

 

funktion (miljöbalken 7 kap. 16 §). I studien omfattas tre detaljplaner av strandskydd 

vilket inskränker möjligheten att anlägga marken och har därför klassificerats som en 

restriktion.  

 

Vattenskyddsområde får förklaras enligt miljöbalkens 7 kap. 21 § av länsstyrelsen eller 

kommunen. Vid förklaring av vattenskyddsområde beror det på att det finns en yt- eller 

grundvattentillgång som behöver skyddas då den används eller kan komma att användas 

som vattentäkt. I miljöbalken 7 kap. 22 § har lagstiftaren givit länsstyrelserna och 

kommunerna utrymme att göra en bedömning vilka föreskrifter som krävs för att 

skydda området. Det innebär att föreskrifterna ser olika ut för olika 

vattenskyddsområden. Då ett vattenskyddsområde innebär föreskrifter för vad som inte 

får göras klassificeras det som en restriktion. Inom studieområdet är det två detaljplaner 

av sju som belyser att de reglerar mark som berörs av vattenskyddsområde. Enligt figur 

7 ligger samtliga detaljplaner inom vattenskyddsområdet. 

 

  

Figur 7: Del av Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde (Gästrike vatten, karta, 30 maj 
2016). 
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4.1.4 Fornminne och vård av träd 

Inom studieområdet finns fornminnen och de nämns särskilt i detaljplanen över Vretas 

hembygdsgård. Där uttrycker planarkitekten att byggnaderna ska bevaras och är q-

märkta i plankartan. Q-märkning klassas som en skyldighet då det kräver en aktiv 

handling för att bevara byggnaderna.  

 

Det finns inget tydligt uttryck i detaljplanerna och områdesbestämmelserna att 

fornminnen ska bevaras, men de skyddas enligt kulturmiljölag (SFS 1988:950) 2 kap. 1-

2 §§. I kulturmiljölag 2 kap. 7§ 2 st. står det att länsstyrelsen kan delegera ut ansvaret 

för bevarande till någon annan. Vilket innebär att ett fornminne även kan vara en 

skyldighet. I fallet med detaljplanen för Vretas hembygdsgård står det särskilt att träd 

med en större diameter än 25 cm inte får fällas utan marklov (plan- och bygglag 9 kap. 

12 §). Detta avser en handling som inte får utföras och klassificeras som restriktion. Det 

står även att befintliga träd skall bevaras och vid behov återplanteras. Detta innebär en 

aktiv handling och är därmed en skyldighet. 

 

4.2 Klassificering av fastigheter 

Detaljplanernas och områdesbestämmelsernas fastighetsförteckningar har studerats. Ett 

utdrag av informationen finns redovisad i tabell 5 och i sin helhet i bilaga 2. 

 

Vid redovisning av RRR för de fastigheter som studerats har inte all 

fastighetsinformation varit möjlig att klassificera. Det innebär att det finns en fjärde 

kolumn i tabellen; ej klassificerad information. Detta beror på att all nödvändig 

information för klassificering inte har varit tillgänglig digitalt. 
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Tabell 5: Utdrag av de fastigheter som ingår i fallstudien och förekomsten av RRR hos 
dessa. 
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Ludvigsberg 2:1 X X X X

Ludvigsberg 3:1 X X X X X

Ludvigsberg 3:4 X X X

Ludvigsberg 4:2 X X X X X

Ludvigsberg 3:6 (förr. pågår) X X X X X

Ludvigsberg 4:3 X X X X X

Ludvigsberg 3:13 X X X X

Ludvigsberg 3:57 X X X

Sveden 1:72 X X X X X X X

Östanbäck 1:4 X X X X X X X X

Häcklinge 15:2 X X X X X X X X X

Ludvigsberg 3:76 (förr. pågår) X X X X

Ludvigsberg 3:77 X X X

Häcklinge 29:1 X X X X X X X X

Markheden 3:1 X X X

Markheden 4:3 X X X X

Ludvigsberg 3:83 X X

Ludvigsberg 3:5 X X X X X

Häcklinge s:4 X X X X

Områdesbestämmelse

Alborga 2:13 X X X X X X X

Persborg 4:1 X X X X X X X X X X X X X

Allmänninge 1:14 X X X X X

Allmänninge 2:12 (förr. pågår) X X X X X X

Allmänninge 4:5 X X X X X X

Allmänninge 5:25 X X X X X

Allmänninge 5:27 X X X X X X X X X X

Allmänninge 5:29 X X X X X

Allmänninge 5:33 X X X X X X X

Allmänninge 5:34 X X X X X

Allmänninge 9:1 (förr. pågår) X X X X X X X X

Häcklinge 2:51 X X X X X X X X X

Häcklinge 4:23 X X X X X X X X

Häcklinge 21:2 X X X X X X X X X X X

Valbo-Backa 14:1 X X X X X X X

Kungsbäck 2:5 X X X X X X X X X

Valbo-Backa 6:1 X X X X X X X X X X X X

Valbo-Backa 6:4 X X X X X X X

Valbo-Backa 6:10 X X X X

Valbo Kyrka 1:1 X X X

Vall 14:2 X X X X X X X

Alborga 2:12 X X X X X X X

Alborga 5:6 X X X X X X X X X X X X X

Alborga 6:5 X X X X X X X X X

Alborga 6:33 X X X X X X X X X X X X

Alborga 18:1 X X X X X X X X X X X X X

Restriktion Skyldighet Ej klassificeradRättighet
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4.2.1 Äganderätt och nyttjanderätt 

Äganderätt är den enda rättighet som förekommer på varenda fastighet i studien. 

Äganderätten är viktig i svensk civilrätt och den nämns redan i svensk grundlag i 

Kungörelse om beslutad ny regeringsform (SFS 2010:1408) 2 kap. 15§ i form av 

egendomsskydd. Det är ofta den som har äganderätt till en fastighet som påverkas av 

RRR. 

 

Nyttjanderätt av hel eller del av fastighet är till förmån för en fysisk eller juridisk person 

(jordabalk (SFS 1970:994) 7 kap. 3 §). Då de inte gäller till förmån för en fastighet kan 

dessa inte skrivas in som en rättighet i fastighetsregistret. Däremot finns det inskrivna 

nyttjanderätter i fastighetsregistret hos en del fastigheter i studien, som blir till 

belastning för fastigheten. Tillhörande akter fanns inte tillgängliga digitalt vid 

tidpunkten för insamling av information och har därför inte klassificerats. Vid en 

generalisering kan en nyttjanderätt som finns inskriven på en fastighet klassificeras som 

en restriktion, men då akterna inte studerats var det inte möjligt att klassificera varje 

enskilt fall som en restriktion. 

 

4.2.2 Ledningsrätt och servitut 

Ledningsrätt gäller en eller flera fastigheter, ofta till allmänhetens nytta som en 

kommunal vatten- och avloppsanläggning eller elektroniska kommunikationsnät. Fler 

typer av ledningsrätter finns uppräknade i 2 § och framåt i ledningsrättslagen (SFS 

1973:1144). Vad en ledningsrätt innebär definieras i 1 § i ledningsrättslagen. 

 

En kortfattad beskrivning av rätten att dra ledning över en annan fastighet är: rättigheten 

att göra vad som krävs för att dra fram och använda den. Rättigheten kan även inkludera 

en transformator. Detta blir en restriktion för de fastigheter som får en ledning dragen 

över fastigheten. Men det är oftast för allmänt ändamål vilket innebär att ledningen 

kommer till nytta för många. Följaktligen blir det en rättighet för den fastighet som 

ledningsrätten tillhör, exempelvis kommunen. Rättigheten blir till förmån för de 

fastigheter som får del av ledningsrätten; som exempelvis kan vara en vatten- och 

avloppsanläggning. 
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Servitut gäller för en eller flera fastigheter (jordabalk 14 kap. 1 §) och i studien har 

avtalsservitut och officialservitut separerats. Orsaken är att officialservitut är 

registrerade i fastighetsregistret då de bildas under myndighetsutövning, 

(fastighetsbildningslag 1 kap. 1 §), (anläggningslag 53 §), (expropriationslag (SFS 

1972:719) 1 kap. 4 §), (miljöbalk 28 kap. 10 §).  

 

Avtalsservitut är inte nödvändigtvis inskrivna, då servitutet bildas genom ett avtal 

mellan fastigheter som upprättas av de berörda parterna (jordabalk 7 kap. 10 §, 14 kap. 

1, 5 §). Detta innebär att det inte är möjligt att veta hur många avtalsservitut det finns i 

det aktuella studieområdet. I de fall där avtalsservitut är inskrivna är inte akterna 

tillgängliga digitalt och en arkivutredning ligger utanför den här studien. Detta innebär 

att de avtalsservitut som finns representerade inte har klassificerats enligt RRR då 

nödvändig information saknas. 

 

Officialservitut är upprättade av en myndighet och är därmed registrerade i 

fastighetsregistret (fastighetsbildningslag 1 kap. 2 § 2 st.). Tillhörande förrättningsakter 

har studerats i de fall som de funnits tillgängliga digitalt. Utifrån varje enskild 

förrättningsakt har en bedömning gjorts av författaren om det är en tjänande eller 

härskande fastighet och vad officialservitutet gäller, för att kunna klassificera enligt 

RRR. Det innebär att det finns officialservitut som är en rättighet och de som är en 

restriktion. 

 

4.2.3 Plan och bestämmelse 

I tabell 5 är detaljplan och områdesbestämmelse grovt indelade under restriktion trots att 

tabell 4 beskriver dessa mer i detalj. Syftet att ha med detaljplan och 

områdesbestämmelse på detta sätt är för att se om vissa fastigheter omfattas av både 

detaljplaner och områdesbestämmelser samtidigt. Resultatet av klassificeringen visar att 

det förekommer. I det här fallet sker det endast hos de fastigheter som studerats utifrån 

att de berörs av områdesbestämmelser. 

 

Hos en del fastigheter som berörs av områdesbestämmelser fanns även restriktioner i 

form av vägplaner och naturvårdsbestämmelser. Vägplanerna handlar om europaväg 16 

och naturvårdsbestämmelserna berör Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde och 

täktverksamhet. Detta för att skydda höga naturvärden i form av dricksvatten (miljöbalk 
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7 kap. 21-22 §§). Till skillnad från de två områdesbestämmelserna som fokuserar på att 

skydda byarnas karaktär med kulturhistoriska värden genom att begränsa byggrätten 

med utökad bygglovplikt (plan- och bygglag 4 kap. 42 §). 

 

Gävle-Valboåsen sträcker sig genom Valbo tätort och är Gävle stads primära källa för 

dricksvattenförsörjning. Åsen skyddas med skyddsområde för vattentäkt där Gävle 

kommun beskriver vad skyddet innebär (Gävle kommun, u.å.). På dessa fastigheter får 

vissa saker inte göras; som att tvätta bilen eller använda kemiska bekämpningsmedel i 

trädgården. Detta klassificeras som en restriktion då skyddet begränsar den enskilda 

fastigheten. För allmänheten blir det en rättighet då skyddet syftar till att ge invånarna i 

Gävle, Valbo och Hille rent dricksvatten. 

 

4.2.4 Fornlämning 

Inom studieområdet finns det fornlämningar. Endast de som finns registrerade i 

fastighetsregistret är de som inkluderats i studien. Kompletterande uppgifter från 

riksantikvarieämbetets fornsök hade kunnat samlas in om studien omfattat geografisk 

information. De fornlämningar som finns i fastighetsregistret har tillhörande akter, men 

de är inte tillgängliga digitalt. En fornlämning är någonting som ska skyddas och är 

därmed en restriktion. Länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet har en skyldighet att 

bevara och kan i vissa fall delegera ut det ansvaret (kulturmiljölag 2 kap. 7 § 2 st.). Vid 

delegation till fastighetsägaren blir fornlämningen även en skyldighet för fastigheten. I 

dessa fall blir en fornlämning både en restriktion och skyldighet för en fastighet. 

 

4.2.5 Gemensamhetsanläggning och samfällighet 

En gemensamhetsanläggning är en gemensam anläggning där någon eller några 

fastigheter får avstå mark enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149) 12 § för att 

gemensamt bilda och använda anläggningen med andra fastigheter enligt 

anläggningslagen 1 §. Detta blir en rättighet som finns utanför fastighetens gränser. 

Förvaltningen ombesörjs av en samfällighetsförening, där varje fastighet som har del i 

gemensamhetsanläggningen får en andel i förvaltningen. Därmed åläggs fastigheten 

med en skyldighet, då skötsel är en aktiv handling. En samfällighet är definierad i 

fastighetsbildningslagen 3 kap. 1 § som mark som tillhör flera fastigheter gemensamt. 
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Det blir både en rättighet och en skyldighet, rätt att använda marken men en skyldighet 

att förvalta den.  

 

4.3 Analys 

Resultatet visar att det till viss del är möjligt att klassificera information från 

detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsregistret och förrättningsakter. För att 

göra en bedömning vad avtalsservitut, nyttjanderätter och fornlämningar handlar om 

krävs en arkivutredning. Vid redovisning av RRR i tabellform finns inte information om 

vad varje enskild RRR handlar om, däremot på vilket sätt de påverkar; till förmån eller 

belastning. 

 

Vid studerandet av LADM finns många exempel på rättigheter. ISO (2012, s. 101) har 

kodlistor där varje RRR har en separat lista med vad som kan ingå i varje klass. Där är 

antalet rättigheter nästintill dubbelt så många som restriktioner och skyldigheter är 

tillsammans. I den här fallstudien är äganderätt den enda rättighet som står utskriven i 

fastighetsregistret. Undantaget är två officialservitut där de härskande fastigheterna 

ingår i studieområdet. Skillnaden är att LADM har som utgångspunkt i kodlistorna att 

t.ex. en nyttjanderätt är i första hand en rättighet och inte en restriktion som fallet är i 

den här studien.  

 

Resultatet tenderar att ge en ensidig bild då förutsättningen för att en nyttjanderätt ska 

upprättas kräver minst två parter. Därmed blir bilden inte verklighetstrogen när endast 

fastigheten som belastas finns med i resultatet och inte den part som innehar 

nyttjanderätten. För att få information om nyttjanderättshavare krävs en utredning av 

varje fastighet och personlig kontakt med fastighetsägare för att få svar om vem som är 

nyttjanderättshavare. Detta skulle kunna ge en mer verklighetstrogen bild av hur det 

förhåller sig om RRR. 

Resultatet visar att RRR förekommer i högre utsträckning hos de fastigheter som tillhör 

fastighetsförteckningen för områdesbestämmelser än detaljplaner. Tankar kring frågan 

kan vara om de fastigheter som omfattas av områdesbestämmelser kommer i kontakt 

med fler RRR för att den geografiska utbredningen är större. En annan fråga är hur det 

påverkar att den kommunala servicen förser fastigheter i större utsträckning inom de 

detaljplanelagda områdena och att denna service inte finns registrerad som RRR i 
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fastighetsregistret. Medan varje fastighet som finns inom områdesbestämmelserna får 

lösa sina behov individuellt. Orsaken till vad som påverkar detta ryms inte inom ramen 

för den här studien. Det är en fråga för framtida forskning. 

 

Detaljplanerna som studerats är geografiskt samlade men det är endast två som uppger 

att planområdet omfattas av ett vattenskyddsområde. I nuvarande utformning tycks inte 

de andra detaljplanerna omfattas av vattenskyddsområdet trots att de är geografiskt 

samlade och bör, enligt figur 7, beröras av det området. Författarens iakttagelse är hur 

LADM synliggör bristerna i detaljplanernas utformning. Följaktligen krävs mer 

undersökning av de som handlägger ärenden som berör området än om detta redan hade 

varit reglerat. Det finns också en risk att förbise att området är skyddat och att beslut 

fattas som kan få negativa konsekvenser. Om statsarkitekten haft den helhetssyn som 

klassificeringen av RRR ger, är frågan om detaljplanerna skulle ha utformats på annat 

sätt. Därmed skulle tillämpning av LADM tillföra ett bättre beslutsunderlag för 

samhällsplanerare. 

 

Klassificeringen i studien åskådliggör det faktum att det är fyra fastigheter som enligt 

fastighetsregistret inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse. Dessa 

fastigheter ingår i studien då de finns med i en detaljplans respektive 

områdesbestämmelses fastighetsförteckning. Den fastighet som nämns i en av 

detaljplanernas fastighetsförteckning står uttryckligen att den finns inom planområdet, 

trots att den enligt fastighetsregistret inte berörs av någon detaljplan. Genom att 

klassificera och redovisa informationen som en tabell, skapas en överblick av RRR. 

Mađer et al. (2015) upptäckte att LADM fungerar vid redovisning av klassificerad 

information som ett verktyg att hitta information som inte stämmer överens i olika 

register. En sammanställning av den information som finns i svenska register utifrån 

LADM är ett ämne för framtida forskning.  



 

31 

 

5 Diskussion 

Studien visar att klassificering enligt RRR har flera positiva aspekter; dels 

sammanställningen av information och dels hur LADM synliggör andra brister i 

samhällsplaneringen. Användning av LADM skulle underlätta arbetet med 

samhällsplanering. Studien visar även att informationen inte är centraliserad till endast 

detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetsregistret och förrättningsakter. Samtidigt 

som det också pekar på att mycket information finns samlad i hos dessa. Informationen 

kan anses översiktlig i fastighetsregistret, där mer utförlig information finns tillgänglig 

någon annanstans, vilket försvårar arbetet att klassificera enligt RRR. Den specifika 

informationen för att göra en bedömning var ofta hänvisad till akter och inte tydligt 

framställd. 

 

Ett konkret exempel på detta är fastighetsregistret som har en rubrik som heter 

”rättigheter”. Där avses, enligt senaste ändringen i förordning av fastighetsregister (SFS 

2000:308) 22 §, i stora drag servitut, nyttjanderätt och ledningsrätt. I förordning av 

fastighetsregister 21 § 7 – 8 st. hänvisas det till 22 § men med tillägg: att beskrivning 

sker när en rättighet avskiljs från enheten Därmed finns inget krav från lagstiftaren att 

redovisa mer detaljerad information om inte rättigheten avskilts från enheten. 

 

Vid klassificering enligt LADM kan fastighetsregistrets rubrik ”rättigheter” som berör 

samtliga RRR vara missvisande. För någon som är mindre insatt finns risk för att 

associera rättighet till någonting positivt. Särskilt om informationen inte finns 

tillgänglig. Det innebär att dessa servitut, nyttjanderätter och ledningsrätter kan tolkas 

som rättigheter för fastigheten. Om fastighetsägare som inte har sakkunskap i dessa 

frågor tar del av informationen är risken uppenbar för feltolkning. Här blir det en fråga 

om hur tillgänglig informationen ska vara och för vem informationen avser. För 

yrkesverksamma kan frågan vara mindre aktuell än för lekmän. Tillämpning av LADM 

minskar riskerna för feltolkning eftersom klassificering då har skett och synliggör vad 

som gäller för berörda fastigheter. 

 

5.1 Val av metod 

Valet att använda fallstudie som metod har givit ett resultat där uppbyggnaden av RRR 

blir mer konkret. Fallstudien ger förutsättningar att presentera RRR i en aktuell verklig 
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kontext. En del av metoden var att ta fram ett representativt område för Gävle. Detta 

med hjälp av dem som är yrkesverksamma i kommunen och jobbar med frågorna: 

lantmätare och samhällsplanerare. Lantmätarna vid lantmäterimyndigheten i Gävle 

rekommenderade författaren att välja Valbo-ön som representativt område för 

fallstudien. Området, fallstudiens kontext, påverkar den information som klassificeras 

och därmed resultatet. Genom att studera en annan del av Gävle hade informationen 

kunnat se annorlunda ut, som i vilken omfattning olika RRR förekommer och andra 

RRR som inte berörs i den här studien. 

 

Vid val av kommun och ort var författarens lokalkännedom den mest avgörande 

aspekten. Detta för att om tvetydigheter i informationen skulle uppkomma under studien 

skulle möjligheten finnas att studera området i verkligheten. Huruvida Gävle är ett 

representativt område i Sverige har därför ej undersökts. 

 

5.2 Diskussion av resultat  

Studiens resultat kan upplevas förenklat när informationen redovisats som X i tabeller. 

LADM använder sig av UML som har uteslutits vid redovisning av resultatet. 

Tabellerna ger en överskådlig bild när de, som i den här studien, inte är allt för 

omfattande. Det ger även möjlighet för fler att ta del av resultatet utan att behöva vara 

insatt i LADM och UML. Vid en större studie vore det lämpligt att använda en annan 

redovisningsform än långa tabeller. Det som inte lyfts fram genom att studera en enskild 

huvudklass är relationerna mellan klasserna, vilket är ett av modellens centrala syften 

att beskriva. 

 

När information samlades in för att klassificeras enligt RRR fanns en viss osäkerhet om 

hur detaljerad klassificeringen skulle vara för att skapa en balans mellan en mångfald i 

representation och ett överskådligt resultat. Paasch et al. (2015) utvecklar RRR med 

specialklasser, penninginteckning är en specialklass som redan finns i LADM, som kan 

underlätta bedömningen av hur information kan klassificeras. Detta kan vara en hjälp då 

mer insatta i ämnet har skapat detaljerade redskap vid tillämpning. Det kan skapa 

möjligheter för fler länder att implementera standarden, men det kan också bli ett hinder 

om specialklasserna anses för detaljerade och invecklade. Detaljrikedomen kan leda till 

att upplevelsen blir att LADM är för komplex och att det är svårare att anpassa 
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modellen till ett specifikt system. Även om specialklasserna syftar till att hjälpa och 

bredda användningen och egenskapen att anpassa modellen inte har förändrats från hur 

LADM ser ut idag. 

 

En utmaning vid klassificeringen av information har varit att göra bedömningen vad 

som ingår i RRR och inte. Ett praktiskt exempel på detta är taxeringsinformation. 

Taxering baseras på byggnader och ägoslag och är därmed i sig ingenting som påverkar 

en fastighet (www.skatteverket.se). Däremot är det skillnad på t.ex. skatt och 

omfattningen av bygglov beroende på vilken taxeringsenhet fastigheten har. Vilket 

innebär att typkoden påverkar men det är samtidigt endast en beskrivning av det som 

finns. 

 

En annan utmaning var att det i vissa relationer fanns en osäkerhet om de kunde 

klassificeras som mer än en RRR, som gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och 

fornlämningar. De två förstnämnda blir en rättighet för fastigheten då en anläggning 

eller mark får brukas utanför fastighetens gränser, men de behöver även förvaltas vilket 

är en skyldighet. Den sistnämnda, fornlämningar, är i första hand en restriktion där 

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har skyldigheten att bevara fornlämningar. I 

de fall som detta delegeras ut på ägaren till berörd fastighet blir fornlämningen även en 

skyldighet. I samtliga fall är relationen densamma men ändå tar den sig uttryck på två 

olika sätt, samtidigt. 

 

Innan studien genomförts förväntade författaren att både rättigheter och restriktioner 

skulle vara de mest representerade. Under studien framkom det att restriktioner är vad 

som oftast nämns genom reglering och olika typer av belastning, medan rättigheter 

tolkas motsatsvis som vid byggrätt eller inte kan registreras i fastighetsregistret som 

med nyttjanderätt. Detta minskar omfattningen av rättigheter. Även officialservitut som 

har klassificerats var endast två till förmån för fastighet. Två tankar kring detta är att 

antingen är det en brist vid tolkningen av förrättningsakter eller har området avgränsats 

på ett sådant sätt att fastigheter som har dessa förmåner exkluderats. 
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5.3 Vidare användning av LADM 

LADM utmanar användaren att tolka lagstiftning och insamlad information vid 

klassificering av RRR då relationen inte alltid är självklar. Bergström (1956) beskriver 

hur äganderätten definieras genom dess inskränkningar. Detta är ett exempel på hur 

tolkningen av svensk lagstiftning kan vara snårig. Ett problem i detta, är om LADM 

används i större omfattning och fler personer klassificerar, att det finns risk för olika 

tolkningar eftersom lagen ger utrymme för detta. Ett förhållande som en person tolkar 

på ett sätt, kan en annan person tolka på ett annat. 

 

Om LADM skulle användas i större omfattning, skulle det krävas hög kompetens hos 

dem som skulle klassificera. Det skulle också vara tidskrävande; dels i att lära sig hur 

LADM fungerar och dels vid klassificeringen. Därmed krävs samhällsekonomiska 

insatser för att det ska möjliggöras. LADM är antagen som svensk standard, trots det 

har implementering ännu inte skett i nämnvärd omfattning. Här krävs samverkan mellan 

lantmäteriet och statliga beslut för att maximera nyttan av modellen. LADM är en 

omfattande modell och därför skulle en omställning till att använda den behöva göras i 

etapper. En idé för att utarbeta en omställningsplan skulle vara att börja med ett 

pilotprojekt. 

 

LADM är i sin helhet mer omfattande än vad den här studien visar. För någon som inte 

har så stor kännedom om LADM, omfattar modellen mycket information. Förkunskaper 

inom fastighetsrätt är en förutsättning för att kunna tillägna sig LADM. Det är en fördel 

att ha viss programmeringsvana för att undersöka och presentera mer av LADM och 

förstå notationen UML bättre. Detta uppmärksammar även Pouliot, Vasseur och 

Boubehrezh (2013) i deras studie i Quebec och Alsace Moselle, dock genomförde de 

studien med ett LADM utkast från 2011 (ISO, 2011) och inte 2012 som är standard 

idag. I detta sista utkast innan standarden antogs användes samma UML notation vilket 

inte ger några påtagliga skillnader vid tillämpning. 
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5.4 Framtida forskning 

Under studien har det framkommit uppslag till framtida forskning. Som möjligheten att 

studera huvudklasserna party, baunit och spatial unit, där de två sistnämnda skulle 

kunna undersökas för att få mer utförlig information om hur områdena är geografiskt 

placerade. Vid tillämpning av LADM skulle en jämförelse med andra platser vara 

intressant för att undersöka modellen ytterligare. 

 

För att utveckla klassificeringen av information skulle fler källor kunna användas för att 

ge ytterligare perspektiv på LADM, som Riksantikvarieämbetets fornsök eller 

Skogsstyrelsens skogens pärlor. Vid hantering av fler källor skulle även studier av 

vilken information som ingår i RRR vara möjlig, som exempelvis frågan om typkod vid 

taxering. Det skulle även vara möjligt att göra en arkivutredning för att klassificera 

information som inte är tillgänglig digitalt, som i den här studien omfattade 

avtalsservitut, nyttjanderätter och fornlämningar. Frågan om huruvida tolkning av 

lagtext är ett hinder för klassificering enligt RRR skulle kunna utredas. Detta är studier 

som skulle kunna ge en mer verklighetstrogen bild av representationen av RRR. 

 

5.5 Slutsats 

Hur fungerar den del av LADM som beskriver rättigheter, restriktioner och skyldigheter 

(RRR) vid praktisk tillämpning i en del av Gävle?  

RRR fyller ett tomrum som finns i samverkan mellan detaljplaner och 

fastighetsregistret. Om mer fastighetsinformation från andra register skulle klassificeras 

tillsammans med fastighetsregistret, detaljplaner och områdesbestämmelser skulle 

modellens positiva egenskaper uppenbaras ännu tydligare. När klassificering enligt 

RRR är genomförd, vilket är en utmaning i sig då det kräver samhällsekonomiska 

resurser, skapar det förutsättningar för framtida programmering och mer internationellt 

utbyte av information då det finns en gemensam terminologi oavsett tidigare system. 

 

Hur fungerar RRR ihop med svensk lagstiftning? RRR kan användas i svensk 

lagstiftning, men det kräver förkunskaper för att tolka lagstiftningen eftersom modellen 

har ett annat perspektiv än vad lagstiftningen har. Konsekvenserna av denna 

tolkningsmån är inte möjlig att besvara i denna studie men troligt är att detta kräver 

resurser och det är en av utmaningarna med att implementera LADM.  
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Ludvigsberg 21-76:1407

Ludvigsberg 2:1 X X X X

Ludvigsberg 3:1 X X X X X

Ludvigsberg 3:2 X X X X

Ludvigsberg 3:4 X X X

Ludvigsberg 4:1 X X X

Ludvigsberg 4:2 X X X X X

Ludvigsberg 4:4 X X X X X

Ludvigsberg 4:5 X X X X X

Ludvigsberg 3:6 (förr. pågår) X X X X X

Ludvigsberg 4:3 X X X X X

Ludvigsberg 3:13 X X X X

Ludvigsberg 3:14 X X X X

Ludvigsberg 3:15 X X X X

Ludvigsberg 3:16 X X X X

Ludvigsberg 3:17 X X X X

Ludvigsberg 3:18 X X X X

Ludvigsberg 3:19 X X X X

Ludvigsberg 3:20 X X X X

Ludvigsberg 3:21 X X X X

Ludvigsberg 3:22 X X X X

Ludvigsberg 3:23 X X X X

Ludvigsberg 3:24 X X X X

Ludvigsberg 3:25 X X X X

Ludvigsberg 3:26 X X X

Ludvigsberg 3:27 X X X X

Ludvigsberg 3:28 X X X X

Ludvigsberg 3:29 X X X X

Ludvigsberg 3:30 X X X X

Ludvigsberg 3:31 X X X X

Ludvigsberg 3:32 X X X X

Ludvigsberg 3:33 X X X X

Ludvigsberg 3:34 X X X X

Ludvigsberg 3:35 X X X X

Ludvigsberg 3:36 X X X X

Ludvigsberg 3:37 X X X X

Ludvigsberg 3:38 X X X X

Ludvigsberg 3:39 X X X X

Ludvigsberg 3:40 X X X X

Ludvigsberg 3:41 X X X X

Ludvigsberg 3:42 X X X X

Ludvigsberg 3:43 X X X X

Ludvigsberg 3:44 X X X X

Ludvigsberg 3:45 X X X X

Ludvigsberg 3:46 X X X X

Ludvigsberg 3:47 X X X X

Ludvigsberg 3:48 X X X X

Ludvigsberg 3:49 X X X X

Ludvigsberg 3:50 X X X X

Ludvigsberg 3:51 X X X X

Ludvigsberg 3:52 X X X X

Ludvigsberg 3:53 X X X X

Ludvigsberg 3:54 X X X X

Ludvigsberg 3:55 X X X X

Ludvigsberg 3:57 X X X

Ludvigsberg 3:58 X X X

Ludvigsberg 3:59 X X X

Restriktion Skyldighet Ej klassificeradRättighet



 

 

 

Detaljplan Ä
ga

nd
er

ät
t

O
ff

ic
ia

ls
er

vi
tu

t

G
em

en
sa

m
he

ts
an

lä
gg

ni
ng

Sa
m

fä
lli

gh
et

Pe
n

ni
ng

in
te

ck
ni

ng

D
et

al
jp

la
n

O
m

rå
de

sb
es

tä
m

m
el

se

V
äg

pl
an

N
at

ur
vå

rd
sb

es
tä

m
m

el
se

G
ru

nd
va

tt
en

sk
yd

d

O
ff

ic
ia

ls
er

vi
tu

t

Le
d

ni
ng

sr
ät

t

G
em

en
sa

m
he

ts
an

lä
gg

ni
ng

Sa
m

fä
lli

gh
et

A
vt

al
ss

er
vi

tu
t

N
yt

tj
an

de
rä

tt

Fo
rn

lä
m

ni
ng

Ludvigsberg 3:60 X X X

Ludvigsberg 3:61 X X X

Ludvigsberg 3:62 X X X

Ludvigsberg 3:63 X X X

Ludvigsberg 3:64 X X X

Ludvigsberg 3:65 X X X

Ludvigsberg 3:66 X X X

Ludvigsberg 3:67 X X X

Ludvigsberg 3:68 X X X

Ludvigsberg 3:69 X X X

Ludvigsberg 3:70 X X X

Ludvigsberg 3:71 X X X

Ludvigsberg 3:72 X X X

Ludvigsberg 3:73 X X X

Ludvigsberg 3:74 X X X

Sveden 1:72 X X X X X X X

Östanbäck 1:4 X X X X X X X X

Häcklinge 15:2, nybyggnad 2180K-24379

Häcklinge 15:2 X X X X X X X X X

Ludvigsberg 21-75:972

Ludvigsberg 3:80 (förr. pågår) X X X X

Ludvigsberg 3:79 (förr. pågår) X X X X

Ludvigsberg 2:3 X X X

Ludvigsberg 3:76 (förr. pågår) X X X X

Ludvigsberg 3:77 X X X

Häcklinge 29:1 X X X X X X X X

Markheden 3:2 X X

Markheden 3:1 X X X

Markheden 4:3 X X X X

Markheden 5:3 X X X

Markheden 5:4 X X X

Ludvigbergsskolan 21-P89:34

Ludvigsberg 3:83 X X

Vretas hembygdsgård 2180K-24712

Ludvigsberg 3:5 X X X X X

Häcklinge s:4 X X X X

Valbo 21-84:710

Ludvigsbergsområdet 21-78:266

Samtliga fastigheter är nämnda sedan tidigare

Rättighet Restriktion Skyldighet Ej klassificerad
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Persborg 21-P91:201

Alborga 2:13 X X X X X X X

Persborg 4:1 X X X X X X X X X X X X X

Allmänninge 1:4 (förr. pågår) X X X X X X X X

Allmänninge 1:11 X X X X X X X X

Allmänninge 1:14 X X X X X

Allmänninge 1:16 X X X X X

Allmänninge 2:12 (förr. pågår) X X X X X X

Allmänninge 4:4 (förr. pågår) X X X X X X

Allmänninge 4:5 X X X X X X

Allmänninge 5:12 X X X X X X

Allmänninge 5:25 X X X X X

Allmänninge 5:27 X X X X X X X X X X

Allmänninge 5:29 X X X X X

Allmänninge 5:31 X X X X

Allmänninge 5:33 X X X X X X X

Allmänninge 5:34 X X X X X

Allmänninge 5:35 X X X X X

Allmänninge 5:40 X X X X X

Allmänninge 5:81 X X X X X

Allmänninge 5:88 X X X X X X

Allmänninge 5:89 X X X X X X

Allmänninge 9:1 (förr. pågår) X X X X X X X X

Allmänninge 12:6 (förr. pågår) X X X X X X X

Allmänninge 13:1 X X X X X X  X

Åby 4:2 (förr. pågår) X X X X X X X X X X X X

Häcklinge 2:7 X X X X X X X X

Häcklinge 2:49 X X X X X X

Häcklinge 2:51 X X X X X X X X X

Häcklinge 4:23 X X X X X X X X

Häcklinge 4:151 X X X X X X

Häcklinge 5:7 X X X X X X X

Häcklinge 15:2 X X X X X X X X X X

Häcklinge 21:2 X X X X X X X X X X X

Kusbo 1:42 X X X X X X X

Kusbo 3:1 X X X X X X X X X

Alborga 10:1 (förr. pågår) X X X X X X X X X X

Alborga 16:10 X X X X X X X X X X X

Valbo-Backa 5:8 X X X X X

Valbo-Backa 5:11 X X X X X

Valbo-Backa 5:12 X X X X X

Valbo-Backa 5:13 X X X X X

Valbo-Backa 5:16 X X X X X

Valbo-Backa 5:17 X X X X X X X X X

Valbo-Backa 5:22 X X X X X

Valbo-Backa 5:23 X X X X X

Valbo-Backa 5:26 X X X X X

Valbo-Backa 5:27 X X X X X X

Valbo-Backa 5:28 X X X X X X

Valbo-Backa 5:29 X X X X X X

Valbo-Backa 5:30 X X X X X

Valbo-Backa 5:31 X X X X X X

Valbo-Backa 14:1 X X X X X X X

Kungsbäck 2:5 X X X X X X X X X

Valbo-Backa 6:1 X X X X X X X X X X X X

Valbo-Backa 6:4 X X X X X X X

Valbo-Backa 6:10 X X X X

Valbo Kyrka 1:1 X X X

Vall 14:2 X X X X X X X

Rättighet Restriktion Skyldighet Ej klassificerad
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Häcklinge 21-P91:199

Alborga 2:11 X X X X X

Alborga 2:12 X X X X X X X

Alborga 4:6 X X X X X

Alborga 4:7 X X X X X

Alborga 5:6 X X X X X X X X X X X X X

Alborga 5:10 X X X X X

Alborga 5:11 X X X X X

Alborga 5:15 X X X X X

Alborga 6:5 X X X X X X X X X

Alborga 6:17 X X X X X X X X X X X X

Alborga 6:19 X X X X X

Alborga 6:20 X X X X X

Alborga 6:22 X X X X X

Alborga 6:31 X X X X X

Alborga 6:32 X X X X X X X X X X

Alborga 6:33 X X X X X X X X X X X X

Alborga 6:38 X X X X X

Alborga 6:39 X X X X X

Alborga 6:46 X X X X X X X

Alborga 6:58 X X X X X X X X

Alborga 6:64 X X X X X X

Alborga 11:1 X X X X X

Alborga 15:1 X X X X X X X X X X X

Alborga 15:2 X X X X X X

Alborga 16:11 X X X X X

Alborga 16:12 X X X X

Alborga 17:4 X X X X X X X X X X

Alborga 18:1 X X X X X X X X X X X X X

Rättighet Restriktion Skyldighet Ej klassificerad


