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Samhällets styrning av fastighetsindelningen
Är reglerna som styr fastighetsindelningen för restriktiva? Kan
fastighetsbildningslagen liberaliseras?
• Vid ändring av fastighetsindelningen krävs att de allmänna villkor samhället ställer
är uppfyllda. Dessa innefattar bl.a. storlek, utformning, läge, aktualitet och
varaktighet.
• Bestämmelserna utformades mot bakgrund av samhällets förutsättningar och
krav för över 50 år sedan, men är dessa fortfarande relevanta idag?
• Vad blir effekterna för markägare, myndigheter och samhället i övrigt om
enskildas önskemål och behov får större genomslag vid fastighetsbildning?

Villkor för fastighetsbildning (3 kap. FBL)
• Allmänna lämplighets‐ och planvillkor (1‐4 §§)
• Särskilda bestämmelser beträffande jordbruk, skogsbruk och fiske
(5‐8 §§)
• Undantagsbestämmelser (9‐10 §§)
• Fastighetsbildning över kommungräns (11 §)

Problembeskrivning, Karlshamn Guö 2:19
Önskade föra över 7‐8000 kvm från en
jordbruksfastighet till en fritidsfastighet inom
strandskyddat område för att skapa en ”skyddszon”.
LM, FD, HovR: Nej, inte OK (3:1‐2 FBL)
Avgjordes 2009‐02‐12. Målet fick inte PT i HD.

Lantmäteriets rättsfallsreferat K. Guö, 09:4

Forskningsprojektets tre huvudmoment
Monografi på svenska. Rättsekonomisk analysmetod.
• Litteraturöversikt som beskriver utvecklingen av de allmänna villkoren för
fastighetsbildning (3 kap. FBL) – från mitten av 1800‐talet och fram till idag
• Rättsfallsanalys
• Jämförande studie av några länder i Europa

3 kap. FBL

Varför?

De allmänna lämplighetsvillkorens betydelse för
fastighetsindelningen ‐ en historisk översikt
• Spänner över ca 200 år, från mitten på 1800‐talet och fram till i dag
• De allmänna lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagens 3 kap.
utgör den röda tråden

Frågeställningar, litteraturöversikt
• Vilka problem ville samhället lösa med hjälp av de allmänna
fastighetsbildningsvillkoren?
• Vilka bakomliggande politiska motiv och ideologier har påverkat
bestämmelsernas utformning?

Långa ledtider för de stora reformerna
• Jorddelningslagen, ikraftträdande 1928
‐ Startade med en motion 1906 (bet. 1911, 18 samt 20)
‐ prop. 1926:38
• Fastighetsbildningslagen, ikraftträdande 1972
‐ Startade med en motion 1938
(fastighetsbildningssakkunniga 1939, SOU 1944:46 resp.
fastighetsbildningskommittén 1953, SOU 1963:68)

‐ prop. 1947:232
‐ prop. 1969:128

Historisk utgångspunkt – samverkande lagstiftningar
• Ambitionen att styra fastigheters sammansättning och innehåll har
funnits LÄNGE – jag har dock nöjt mig med att utgå från 1827 års
skiftesstadga
• Skötsellagstiftning för jord‐ och skogsbruksmark har funnits sedan
början av 1900‐talet
• Den första jordförvärvslagen kom 1906

Problematik, jordstyckningskommissionens
betänkande från 1920
Fyra exempel…

Egendomen Vallberga, Hallands län, 1907. Exempel på
avstyckning i spekulationssyfte (1920 års betänkande).

Tortebo by, Kalmar län, 1904. Exempel på senare tids skifte med
otillfredsställande resultat. Lagakraftvunnet i två omgångar, 1907
respektive 1910 (1920 års betänkande).

Utsnitt ur karta över Stävast by, Norrbottens län, 1916. Exempel på
långsmala skogsskiften (1920 års betänkande)

Utsnitt ur karta över Borgsjöbyn, Västernorrlands län, 1886. Exempel på
långsmala skogsskiften (1920 års betänkande).

Ursprunget till dagens lagstiftning
De allmänna villkoren för fastighetsbildning har i stort sett samma
utformning i dag som vid fastighetsbildningslagens tillkomst.
En väsentlig del av den grundläggande argumentationen om
ändamålet med fastighetsindelningen och syftet med den allmänna
lämplighetsprövningen härstammar från den översyn av de materiella
reglerna för avstyckning (19 kap. JDL) som gjordes 1944 (SOU 1944:46
med efterföljande prop. 1947:232).

Några centrala ”sägningar”…
…från de fasighetsbildningssakkunnigas
betänkande från 1944
Kritik framfördes mot att nuvarande
jordbruksfastigheter var för små för att jordens
produktionsförmåga skulle kunna utnyttjas och
företagen bli ekonomiskt lönsamma. Dessutom
behövdes regler till skydd mot parcellering av
skogsmark (SOU 1944:46, s. 62).

Om fastighetsindelningens
grundläggande funktion
"Fastigheterna äro enheterna i en officiell indelning av landets jord, den
fasta egendomen. Denna indelning har till ändamål att individualisera
rättsobjekten. Den ingår som ett led i ett system, som syftar till att öka
rättssäkerheten och möjliggöra för de enskilda att beträffande jord
företaga rättshandlingar, särskilt överlåtelser och pantsättningar, utan
att behöva verkställa besittningsöverlåtelser eller inlåta sig på att själva
närmare fixera och beskriva de avsedda rättsobjekten genom uppgifter
om gränser, adpertinenser o.d." (SOU 1944:46, s. 47)

Om skillnaden mellan fastigheter
och brukande
De sakkunniga skilde på fastighetsindelning och brukande. Hur
enskilda brukningsenheter utformades var den enskilde jordägarens
ensak. Att fastighetsbildning kunde ses som en indirekt jordpolitisk
metod för att försöka motverka bildandet av olämpliga
brukningsenheter hindrade inte det faktum att den kunde vara
effektiv. Genom att brukningsenheterna hade en tendens att följa
fastighetsindelningen vanns mycket bara genom att skapa lämpliga
fastigheter. (SOU 1944:46, S. 49 f.)

Om syftet med de allmänna villkoren
för fastighetsbildning
"Fastighetsbildningen kan dock icke få slaviskt följa de enskilda
jordägarnas vilja. Det måste tillses att icke oreda i
rättsförhållandena uppkommer genom nybildningarna. Viss
stabilitet i indelningen kräves också för att den skall kunna fylla
sin funktion, och ändringarna böra därför icke verkställas utan
viss lämplighetsprövning från myndigheternas sida.”
(SOU 1944:46, s. 47 f.)

JDL 19 kap. Om avstyckning, 2 §
lag 19 sep. 1947 (SFS 1947:700), 1948 års lagbok
2§
I ärende rörande avstyckning skall utredas, för vilket ändamål envar av styckningsdelarna är avsedd.
Varje styckningsdel skall till omfång och beskaffenhet i övrigt samt med hänsyn till belägenheten vara sådan, att
den för sig eller, om den är avsedd att i samband med avstyckningen sammanläggas med annan mark,
tillsammans med denna bildar fastighet som är varaktigt lämpad för sitt ändamål; dock må mark, som i och för
sig eller efter sammanläggning med annan mark bildar en lämplig fastighet, avstyckas från fastighet som redan
förut icke är lämpad för sitt ändamål, om denna ej undergår försämring av någon betydelse.
Kan ej antagas, att styckningsdel skall inom nära förestående tid hava erhållit varaktig användning för det
avsedda ändamålet, må avstyckning ej äga rum.

3 kap. 1 § FBL idag
Allmänna lämplighets‐ och planvillkor
1§
Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn
till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid
ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar
utanför sitt område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få
godtagbara anordningar för vatten och avlopp.
Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för
nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid.
Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga
omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.
En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme får ny‐ eller
ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att
tillgodose det avsedda ändamålet. Vid tillämpningen av första och andra styckena ska en
sådan fastighetsbildnings särskilda karaktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 1 a
och 1 b §§. Lag (2009:183).

Fastighetsbildningslagen,
ikraftträdande 1972
Fastighetsbildningskommittén om fastighetsindelningens
grundläggande betydelse (SOU 1963:68, s. 91):
"Den fasta egendomen utgör ett nödvändigt underlag för nära nog all samhällelig
verksamhet. Detta gäller oavsett om verksamheten är inriktad på ett direkt
utnyttjande av jorden som produktionsmedel eller av däri förekommande
naturtillgångar eller den är av helt annan karaktär men ställer krav på att visst
utrymme av den fasta egendomen reserveras för dess utövning. I betraktande
härav är det naturligt att denna egendom kommit att representera betydande
förmögenhetsvärden liksom ock att dess indelning i särskilda enheter spelar en
framträdande roll."

Ändringar efter FBL:s ikraftträdande 1972
• Anpassning till en reformerad plan‐ och bygglagstiftning 1987
‐ huvudprincipen att fastighetsbildning skulle följa plan
kompletterades med en bestämmelse om mindre planavvikelse
• Fastighetsbildning för landsbygdens behov, en konsekvens av en
ny livsmedelspolitik 1990
‐ liberaliseringar i regelverket
1991 och 1994 underlättade för
bosättning i glesbygd genom
ökade möjligheter att bilda
mindre fastigheter

1990 års livsmedelspolitik (Ds. 1992:125)
• Det övergripande målet för livsmedelspolitiken bör vara en
god hushållning med samhällets totala resurser.
• Prisutvecklingen på livsmedel skall vara rimlig i förhållande till
prisutvecklingen på övriga varor och tjänster. Konsumenternas val
skall styra produktionen.
• Landets livsmedelsförsörjning under kriser och i krig skall tryggas.
• Vid val av markanvändning och brukningsmetoder måste hänsyn
tas till kraven på en god miljö och långsiktig hushållning med
naturresurserna. Miljömålet skall vara att slå vakt om ett rikt och
varierat odlingslandskap och att minimera jordbrukets miljöbelastning.
• Producenterna skall få en skälig ersättning för varor och tjänster.
• Livsmedelspolitiken bör bidra till regional utjämning av
sysselsättning och välfärd.

Tredimensionell fastighetsbildning 2004/09
Behov av att ”fastighetsrättsligt trygga större,
kapitalkrävande och många gånger komplicerade
anläggningar med flera verksamhetsutövare”
ställde krav på fastighetsindelningen som inte
kunde tillgodoses inom ramen för den befintliga
lagstiftningen (prop. 2002/03:116, s. 59).
• 3D fastighetsbildning, 2004
• Ägarlägenheter, 2009 inkl. en liberalisering av
storleksanpassningen för 3D‐fastigheter för
bostadsändamål (från krav på fem till tre lägenheter)

Förenkling och effektivisering av
fastighetsbildningsverksamheten 2014
• Åstadkomma en samordnad tillståndsprövning, 2014
‐ möjlighet att förelägga sakägare att söka nödvändiga tillstånd
effektiviserar förrättningsverksamheten

Centrala argument bakom styrning av fastighetsindelningen
genom allmänna fastighetsbildningsvillkor
• Åstadkomma en viss stabilitet i fastighetsindelningen, förhindra fragmentisering och
godtyckliga ändringar.
• Värna om rättssäkerheten.
• Se till kommande generationers bästa, dvs. ett hållbarhetsperspektiv.
• Tillgodose det allmännas målsättningar med markanvändningen.
• Säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt markutnyttjande.
• Säkra allmänhetens tillträde till mark.
• Bidra, om än indirekt, till att hålla ihop fastighetsindelning och markanvändning.
• Styra jordbruksproduktionen för att möjliggöra självförsörjning av livsmedel vid kris och krig
samt kunna anpassa produktionen efter befolkningsökning.
• Underlätta för boende och sysselsättning i glesbygd.
• Tvångsmöjligheter i lagstiftningen skapar behov av jord‐ och planpolitiska överväganden.

Direkta konsekvenser ‐ som kräver fortsatt utredning
• Påverkan på den allemansrättsliga tillgängligheten till mark och
vatten samt skyddet för värdefulla miljöer.
• Förutsättningarna för jordpolitisk styrning genom
jordförvärvslagstiftningen i kombination med skötsellagstiftningarna
för jord‐ och skogsbruk samt fiske.
‐ Hur mycket av styreffekten är knuten till prissättningen av de varor
som produceras så som spannmål och virke?
• Förändrade förutsättningar för avvägningen mellan enskilda och
allmänna intressen.

Indirekta konsekvenser ‐ som kräver fortsatt utredning
• Påverkan på tredje man, så kallade externa effekter.
• De allmänna lämplighetsvillkorens sammanhållande funktion.

Problemområden

?!

• Omfattningen i tid – 200 år
• En stor mängd material, ibland mer svårtolkat
• Begränsat med vetenskaplig litteratur på området
• Flera spår att undersöka:
‐ fastighetsbildningslagstiftningen, planlagstiftningen,
jordförvärvslagstiftningen och skötsellagstiftningarna för jord‐ och
skogsbruk samt fiske
• Priset på livsmedel – hur stor påverkan har livsmedelspriset i
förhållande till minskade kostnader till följd av större fastigheter?

